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הערות פתיחה

בולט  מכול  יותר  אולם  השירה,  אמנות  של  ורובד  מישור  בכל  הקומדיה  של  סגולותיה  הן  רבות 
חומרים  אילו  יודעים  איננו  בִספרות.  לנו  המוכר  כל  על  העולה  דמיונו  בכוח  דנטה  של  ייחודו 
מסורת  אחת  למקשה  חיבר  כי  נותנת  הדעת  אך  האיליאדה,  את  לכתוב  בבואו  הומרוס  בידי  היו 
ואובידיוס, מגדולי המשוררים בעידן האוגוסטיני,  ורגיליוס, הורציוס  בימיו.  נפוצות  של עלילות 
של  העלום  מחברה  בידיהם.  מונח  שהיה  ההלנו-רומית  המיתולוגיה  מן  בחומר  שימוש  עשו 
קורות  מכותב  נטל  ההיסטוריים  מקורותיה  שאת  בעלילה  הרב  כישרונו  את  הפיח  רולן  שירת 
העתים והביוגרף של שרלמאן, הוא איינהרד )Eginhard(, בחיבורו Vita Caroli Magni וכן הלאה 
הטוהר  בטור  בתופת,  הבא  העולם  את  פרטים  בפרטי  לתאר  אליגיירי  דנטה  בבוא  אולם  והלאה. 
ורע  אח  לו  אין  לפניו  שעמד  האתגר  הרי  ומוסרי,  תיאולוגי  מדעי,  מסד  על  ולהשתיתו  ובעדן, 
או  ארצו  בקורות  אחר  או  זה  פרק  לסכם  עצמו  על  נטל  לא  המשורר  שכן  הספרות.  בתולדות 
שבטו, הוא בא להעניק לבן-זמנו 'שולחן ערוך' מוסרי הנסמך על מסד ריאליסטי לכאורה. ואכן, 
האלוהי  המשולש  את  המשלימה  אחרונה  צלע  בבחינת  היא  שהקומדיה  מפעם  יותר  רומז  דנטה 
הנוצרי הקרוב   Trinitas-כלומר, עוד שילוש קדוש המשלים את ה והברית החדשה.  לצד התנ"ך 

הכתוב.  את  להרחיב  מרבה  הוא  עליו  ללבו, 
תיאורו  את  השתית  ושעליהם  בידיו  שהיו  החומרים  מהם  היא  אפוא,  הנשאלת,  השאלה 
מבקש  כך  על  בפרט.   – זה  כרך  ונושא  המוסרית  פסגתו   – והעדן  בכלל,  הבא  העולם  של 

שלפנינו. המאמר  בקצרה  להשיב 

הארצי,  הבכא  בעמק  הסבל  חיי  ככלות  לרשת  האדם  עתיד  אותו  חפץ,  כמחוז  העדן  עקרון 
מקורו.  מה  היא  ואחת  האנושית,  בתרבות  עמוקות  מעוגן  סופי,  אין  לאושר  יזכה  בו  ואשר 
המיסיסיפי;  ולגדות  האפלצ'ים  בהרי  האוג'יבווה  שבטי  של  הנצחיים  הציד  שדות  אלה  יהיו 
אמזונות   – ולקירות  בידי  שנאספו  סקנדינביה  גיבורי  לתחייה  קמים  בה  הנורדית,  הוולהאלה 
השאהיד  יזכה  בו  המוסלמי  העדן  ג'אנה,  אפלטון;  פי  על  השקועה  באטלנטיס  העדן  הצפון; 
שדות  או  בתולות;  ושתיים  שבעים  מחסדי  וייהנה  הארץ  על  האסור  משקה  של  בשפע 
מתענגים  ורומא  יוון  גיבורי  ובו  מערב  בפאתי  שם  אי  השוכן  ההלני  האליסיום   – אלישה 
את  מנינו  לא  שהרי  והלאה,  הלאה  וכן  היאבקות.  ותחרויות  המוזות  שירת  הנבל,  לחן  על 
בו קמים  ואמונתו בעולם השלווה  גזע  גזע  האסקימואים, הפולינזים, הקונגולזים, שבט שבט, 
את  לא  וגם  הסקנדינבי...  אודין  ועד  ההינדי  מבודהא  התורן,  הבורא  בחסדי  לתחייה  המתים 
מיזורי,  במדינת  ג'קסון  מחוז  היום  שהוא  במקום  שכן  העדן  שגן  מאמינים  אלו   – המורמונים 
וחוה.  אדם  של  המקורי  משכנם  ומקום  האמיתית  ציון  פיהם  על  הוא  ג'קסון  מחוז  ארה"ב. 
באשמת  זה  היה  כי  המורמונים  מסבירים  המערבי  הארץ  בכדור  העדן  של  מיקומו  סוגיית  את 
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 – הבריאה  בעת  שהיה  כפי   )Pangaea( פנגיאה  הוא   – המאוחד  שהעולם  נוח,  של  המבול 
האוקיינוסים.1 היווצרות  ידי  על  לשניים  נחלק 

ארבעת מקורותיו של דנטה לעדן
דיון על הסינקרטיזם התיאולוגי והרוחני ההלני-נוצרי, בעיקר במישור האלגורי, ימצא הקורא 
דנטה  בידי  שהיה  בלבד,  כרונולוגית  ולו  הראשון,  שהמקור  מכאן  זה.  בכרך  לעדן  במבואות 
הוא המיתולוגיה, כפי שזו התגבשה בשירת צמרת משוררי העידן האוגוסטיני, ובעיקר בכתבי 
את  למשורר  שהעניק  השני  המקור  והורציוס.  אובידיוס  ורגיליוס,  הגדול:  הטריומוויראט 
בראשית.  בספר  ב'  פרק  על  הנסמך  העברי,  המקור  הוא  ועונשו  החטא  של  המוסרי  המסד 
דגם  הוא  הרביעי  המקור  בראשם,  אקווינס  תומס  עם  הכנסייה,  אבות   – השלישי  המקור 

נמרץ.  בקיצור  המקורות,  ארבעת  אפיון  להלן  תלמי.  מאסכולת  הגיאוצנטרי  היקום 

שדות אלישה2
בסוגיית  מוסרי  מסד  הכולל  ברור  דגם  לידי  ההלנית  באסכטולוגיה  גובש  לא  הבא  העולם 
החטא ועונשו, מיקום גיאוגרפי ודרכי התנהלות. כך שלמעשה תמונת האדס שמצייר הומרוס 
באיליאדה, זכתה אמנם לכמה שינויים במרוצת הדורות, אך לא חל בה כל שינוי יסודי ולבטח 

 Mark E. Petersen, “Noah and the Flood”, Journal of Discourses Xi, pp. 336-337; “desert News”, וראו:    .1
.1895

ברורה,  איננה  השם  של  האטימולוגיה  התת-קרקעי.  ההאדס  מן  חלק  הם  היוונית  במיתולוגיה  אלישה  שדות   .2
ה..." ֱאִליׁשָ ָיָון  "ּוְבֵני  ד:  י',  מבראשית,  לאלישה  הכוונה  לפיו  זה  הוא  ביותר  המשכנע  הטיעון  אך 

המורמונים. פי  על  העדן  גן  של  משכנו  מקום  ג'קסון.  מחוז  מיזורי,  סיטי,  קנזס 
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לא זכתה לביטוי דוקטרינרי. אמנם כתות מסתורין, דוגמת הכת האורפית, גיבשו שולחן ערוך 
של קיום הנפש לאחר מות הגוף, אולם תפיסה זו לא חרגה מעולם מעבר לחוג המצומצם של 
שהשטח  כיוון  לכך.  מעבר  לא  אולם  החוקר,  בידי  מרתק  חומר  היותר  לכל  מהווה  והיא  הכת, 
כי רבה אפילו לגדולי  וההוגה. כך פינדרוס, המניח בנדיבותו  היה פרוץ, חדר אל קרבו הפייטן 
שם  אי  אלישה,  בשדות  עדן  ולרשת  עוונותיהם  על  לכפר  ארצה,  ההאדס  מן  לשוב  הרשעים 

מערב.  בפאתי  האושר  באיי 
חופשי,  רצון  לה  מעניק  האדם,  נפש  של  ונצחיותה  הרוחני  בכבודה  המאמין  אפלטון, 
לגחמות  בוטה  בניגוד  זאת  ההלני.  לעדן  או  לשאול,  הגוף  מות  אחר  אותה  ישלח  פיו  ועל 
האליסיום.  לתענוגות  או  הטרטרוס  סבלות  אל  יוון  גיבורי  את  המשגרים  האולימפוס  אלי 
שרעפי  באמצעות  חטאיהם  את  שטיהרו  מי  את  אפלטון  משגר  אלישה  שדות  אל 

הפילוסופיה. 
המערב,  באוקיינוס  הברכה  איי  על  לנו  מספר  וימים,  עבודות  המקפת  בפואמה  הסיודוס, 
בהם שוכנים רוחות גיבורי יוון. פינדרוס מצרף את איי הסיודוס לאי אחד. מכאן נוטל אפלטון 
את אטלנטיס השקועה שלו, בה הוא ממקם את העדן. מקומות נוספים למשכן שדות אלישה 
לוורגיליוס,  באנאידה  האדריאטי.  הים  לבית,  קרוב  ואף,  השחור  הים  הם  היוונית  במיתולוגיה 
עורך אניאס מסע אל אנכיסס אביו בעולמות המתים, וורגיליוס מתאר את פגישתם המרתקת 
בדומה לתיאורו של הומרוס את ביקורם של הרקולס ואודיסאוס לפניו. מחבר האנאידה, הגם 
נצחי,  מאביב  נהנים  המקום  בני  כי  מציין  ההלני,  העדן  של  מפורט  תיאור  לנו  מנדב  שאינו 
וכן רקיע כוכבים משל עצמם,  וחום  גנים מוצלי אילנות, שמש פרטית המשפיעה עליהם אור 

 .)541 ו',  )אנאידה,  בלשונו.   ,solemque suum, sua sidera norunt
היוונית  המיתולוגיה  מן  הערכי,  וחומר  קל  הצורני,  ההיבט  את  כן,  אם  נוטל,  אינו  דנטה 
והאלגוריה.  הדימוי  כגון  משניים,  במרכיבים  בה  להיעזר  מרבה  הוא  אך  שלו,  הקתולי  לעדן 
של  מידו  הזוכה  אפולו,  של  הדוגמא  מן  בולטת  אין  כי  דומה  אולם  רבות,  הן  הדוגמאות 
הדימויים  גם  כך  בהמשך(.  )וראו  ובעצמו  בכבודו  הנוצרי  המשיח  של  סמלי  למעמד  המשורר 
דנטה  ומשכן המוזות, מהם מבקש  גלויים – לפסגות פרנסוס, הליקון  – מהם מרומזים, מהם 

השראה. 

גן העדן העברי
ב'.  פרק  בראשית,  בספר  כאמור  מצויים  העיקריים  הפרטים  העדן,  של  להתנהלותו  באשר 
נזכר במלכים ב', בישעיהו  האזכורים בשאר ספרי המקרא מעטים ביותר. אמנם העדן עצמו 

כגון:  נוסף,  פירוט  כל  ללא  בלבד,  בשם  זאת  אולם  ובעמוס, 

ּוְבֵני  ְוֶרֶצף  ָחָרן;  ְוֶאת  ּגֹוָזן  ֶאת  ֲאבֹוַתי,  ֲחתּו  ׁשִ ר  ֲאׁשֶ ַהּגֹוִים  ֱאלֵֹהי  אָֹתם  ילּו  "ַהִהּצִ
ר."  ְתַלאּשָׂ ּבִ ר  ֲאׁשֶ ֶעֶדן 

יב(.  י"ט,  ב',  )מלכים                                                         

על  כדרכו  זאת  העושה  יחזקאל,  הנביא  הוא  בבראשית  הכתוב  על  בפרטים  מעט  שמרחיב  מי 
יג-יד(: )כ"ח,  השלילה  דרך 

Dante Book 3.indb   13 6/7/2009   2:10:44 PM



דנטה אליגיירי – הקומדיה האלוהית – העדן

14

יׁש  ְרׁשִ ּתַ ְוָיֲהלֹם,  ְטָדה  ּפִ אֶֹדם  ְמֻסָכֶתָך  ְיָקָרה  ֶאֶבן  ל  ּכָ ָהִייָת,  ֱאלִֹהים  ן  ּגַ ֵעֶדן  "ּבְ
ַרֲאָך  ִהּבָ יֹום  ּבְ ְך,  ּבָ ּוְנָקֶביָך  יָך  ּפֶ ּתֻ ְמֶלאֶכת  ְוָזָהב;  ּוָבְרַקת  נֶֹפְך,  יר  ַסּפִ ֵפה,  ְוָיׁשְ ׁשַֹהם 
ַאְבֵני  תֹוְך  ּבְ ָהִייָת,  ֱאלִֹהים  קֶֹדׁש  ַהר  ּבְ יָך,  ּוְנַתּתִ ַהּסֹוֵכְך;  ח  ִמְמׁשַ רּוב,  ּכְ ַאּתְ  ּכֹוָננּו׃ 

". ְכּתָ ִהְתַהּלָ ֵאׁש 

הנביא:  מוסיף  ח-ט,  ל"א,  ובפרק 

לֹא  ְוַעְרמִֹנים  ְסַעּפָֹתיו,  ֶאל  ָדמּו  לֹא  ים,  רֹוׁשִ ּבְ ֱאלִֹהים,  ַגן  ּבְ ֲעָמֻמהּו  לֹא  "ֲאָרִזים 
רֹב  ּבְ יִתיו,  ֲעׂשִ ָיֶפה  ָיְפיֹו׃  ּבְ ֵאָליו  ָדָמה  לֹא  ַגן-ֱאלִֹהים,  ּבְ ֵעץ  ל  ּכָ פֹרֹאָתיו;  ּכְ ָהיּו 

ָהֱאלִֹהים."  ַגן  ּבְ ר  ֲאׁשֶ ֵעֶדן,  ֲעֵצי  ל  ּכָ ַוְיַקְנֻאהּו  ִלּיֹוָתיו;  ּדָ

ג:  נ"א,  בישעיה,  וכן 

ַגן-ְיהָוה;  ּכְ ְוַעְרָבָתּה  ֵעֶדן,  ּכְ ָרּה  ִמְדּבָ ם  ׂשֶ ַוּיָ ָחְרבֶֹתיָה,  ל  ּכָ ִנַחם  ִצּיֹון,  ְיהָוה  ִנַחם  י  "ּכִ
ִזְמָרה."  ְוקֹול  ּתֹוָדה  ָבּה,  ֵצא  ִיּמָ ְמָחה  ְוׂשִ ׂשֹון  ׂשָ

נאים,  אילנותיו  היו  כי  והמינים,  הסוגים  מכל  חן  אבני  זרוע  היה  העדן  כי  אפוא,  למדים,  אנו 
הקורא  את  להשכיל  כדי  אין  אלו  משניים  בפרטים  אולם  בו.  נישא  וזמרה  שמחה  ששון,  וקול 

העדן.  של  התנהלותו  ובעיקר  חלוקתו,  למיקומו,  באשר 

י-יד(:  ב',  )בראשית,  לכאורה  מוגדר  העדן  גן  של  הגיאוגרפי  מיקומו 

ם  ׁשֵ ים.  ָראׁשִ ָעה  ְלַאְרּבָ ְוָהָיה  ֵרד,  ִיּפָ ם  ָ ּוִמּשׁ ן;  ַהּגָ ֶאת  קֹות  ְלַהׁשְ ֵמֵעֶדן,  יֵֹצא  "ְוָנָהר 
הּוא  יחֹון;  ּגִ ִני  ֵ ַהּשׁ ָהר  ַהּנָ ם  ְוׁשֵ ַהֲחִויָלה...  ֶאֶרץ  ל  ּכָ ֵאת  ַהּסֵֹבב,  הּוא  יׁשֹון;  ּפִ ָהֶאָחד 
ּור;  ַאּשׁ ִקְדַמת  ַההֵֹלְך  ֶקל, הּוא  ִחּדֶ י  ִליׁשִ ְ ַהּשׁ ָהר  ַהּנָ ם  ְוׁשֵ ּכּוׁש׃  ֶאֶרץ  ל  ּכָ ַהּסֹוֵבב, ֵאת 

ְפָרת."  הּוא  ָהְרִביִעי  ָהר  ְוַהּנָ

על  ולא  הנהרות  על  לא  השמות,  שאר  על  דבר  יודעים  איננו  והחידקל  הפרת  מלבד  אולם 
ו"כוש"  רבים,  היא אשור, כדעת חוקרים  "חוילה"  והגיחון. אם  הארצות אותן סובבים הפישון 
למותר  כולו.  התיכון  המזרח  מרחב  פני  על  העדן  גן  של  שטחו  פרוס  אזי  כי  אתיופיה,  היא 
שהניח  חוקר  נמצא  טרם  אולם  אלה,  קצרות  לשורות  מעבר  הוא  בנושא  הנרחב  שהדיון  לציין 
את הדעת בסוגיית מיקומו של גן העדן )יוספוס פלביוס, לדוגמא, קובע כי פישון הוא הנילוס 
דבר  יודעים  שאיננו  ומאחר  הכתוב,  פי  על  כפשוטם  הדברים  את  לקבל  אם  מצרים(.3  נחל   –
על נהרות הפישון והגיחון, אנו נותרים עם הפרת והחידקל אשר מוצאם מוגדר היטב. הנה כי 
אנטוליה.4 בהרי  שם  אי  טורקיה,  למזרח  היא  שהכוונה  להסיק  ניתן  אלימינציה  בסיס  על  כן, 

והחידקל  הפרת  חיבור  את  העדיף  שהמחבר  בהנחה  מזו,  הפוכה  אחרת,  מסקנה  פי  על 
הפרסי.5 במפרץ  העדן  גן  של  מיקומו  יהיה   – השאט-אל-ערב  הוא   – אחד  לנהר 

.39 א',  היהודים,  קדמוניות   .3
.<http://www.biblemysteries.com>  :)sanders( סנדרס  מייקל  של  מחקריו  את  בנדון  וראו   .4

 smithsonian-ב עמו  ריאיון  היתר  בין   .)Juris Zarins( זרינס  ג'וריס  הארכיאולוג  של  מחקריו  את  בנידון  וראו   .5
.Magazine, Volume 18, No. 2, May 1987
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המקרא אינו מנדב לנו פרטים בנושא גרמי שמים. העדר מסורת אסטרונומית בקרב עמנו 
נובע   – ובבל  אשור  במצרים,  השכנים  בנושא  שגילו  הרב  לעניין  מובהק  בניגוד   – קדם  בימי 
לכפירה.  נבע אפוא מחשש  ומזלות. העדר העניין  כוכבים  מן האיסור על עבודת  לוודאי  קרוב 

ד-ה(:  כ"ג,  ב',  )מלכים  יאשיהו  במעשי  נמצא  בנושא  נחרצת  עדות 

ִלים,  ַהּכֵ ל  ּכָ ֵאת  ְיהָוה,  ֵמֵהיַכל  דֹול...ְלהֹוִציא  ַהּגָ ַהּכֵֹהן  הּו  ִחְלִקּיָ ֶאת  ֶלְך  ַהּמֶ ״ַוְיַצו 
ְדמֹות  ׁשַ ּבְ ם  ַלִ ְרֵפם ִמחּוץ ִלירּוׁשָ ׂשְ ַוּיִ ָמִים;  ָ ַהּשׁ ּוְלכֹל ְצָבא  ָרה,  ְוָלֲאׁשֵ ַעל  ַלּבַ ָהֲעׂשּוִים 
ַעל,  ַלּבַ ִרים  ַהְמַקּטְ ָמִרים...  ַהּכְ ֶאת  ית  ּבִ ְוִהׁשְ ית-ֵאל.  ּבֵ ֲעָפָרם  ֶאת  א  ְוָנׂשָ ִקְדרֹון, 

ָמִים."  ָ ַהּשׁ ְצָבא  ּוְלכֹל  לֹות,  ּזָ ְוַלּמַ ֵרַח  ְוַלּיָ ֶמׁש  ֶ ַלּשׁ

ו(: )א',  לרקיע  אחד  פסוק  רק  מקדיש  בראשית  ספר 

ַעׂש  ַוּיַ ָלָמִים.  ַמִים  ין  ּבֵ יל,  ַמְבּדִ ִויִהי  ִים;  ַהּמָ תֹוְך  ּבְ ָרִקיַע  ְיִהי  ֱאלִֹהים,  ״ַוּיֹאֶמר 
ר  ֲאׁשֶ ִים,  ַהּמַ ּוֵבין  ָלָרִקיַע,  ַחת  ִמּתַ ר  ֲאׁשֶ ִים  ַהּמַ ין  ּבֵ ל,  ְבּדֵ ַוּיַ ָהָרִקיַע,  ֶאת  ֱאלִֹהים 

ָמִים." ׁשָ ָלָרִקיַע  ֱאלִֹהים  ְקָרא  ַוּיִ ֵכן׃  ַוְיִהי  ָלָרִקיַע;  ֵמַעל 

יחזקאל,  לשמים.  הארץ  בין  במחיצה  שמדובר  העובדה  למֵעט  דבר  לומדים  איננו  הכתוב  מן 
)א', כב(, בעוד  ַהּנֹוָרא..."  ַרח  ַהּקֶ ֵעין  ּכְ "ָרִקיַע,  בחזונו הפותח את הפרק הראשון בספרו, מזכיר 
ביקשו  המקרים  בשני  מּוָצק."  ְרִאי  ּכִ ֲחָזִקים,  ָחִקים;  "...ׁשְ כי  אורחא  אגב  מעיר  יח(  )ל"ז,  איוב 
של  שכבה  מציע  יחזקאל  ארצה.  להגיע  לאור  המניחה  השקיפות  בעיית  את  לפתור  הכותבים 

מרָאה.  ואיוב  קרח, 
ובאיוב.  בעמוס  בישעיהו,  אוריון,  מערכת  הנראה  ככל  ה"כסיל",  נזכר  המזלות,  מבין 
ְוִכיָמה..."  ִסיל  ּכְ ָעׁש  ה  "עֹׂשֶ ט:  ט',  ובאיוב  בעמוס  נזכרים  פליאד,  מערכת  היא  כימה",  "כוכבי 

הגדולה. הדובה  מערכת  הנראה  ככל  הוא  ה"עש" 
דנטה בעדן – מופיע מספר פעמים במקרא.  לגיסות צבא – המשמש את  הכוכבים  דימוי 
ַעל  ב  יֹׁשֵ ְיהָוה  ֶאת  ָרִאיִתי  ְיהָוה;  ַבר  ּדְ ַמע  ׁשְ ָלֵכן  "ַוּיֹאֶמר  יט:  כ"ב,  א',  במלכים  וראשונה  בראש 
ו(,  )ט',  בנחמיה  נמצא  דומים  מֹאלֹו." פסוקים  ּוִמּשְׂ ִמיִמינֹו  ָעָליו,  עֵֹמד  ַמִים  ָ ַהּשׁ ְצָבא  ְוָכל  ְסאֹו,  ּכִ

ב(.  )ח',  ובירמיהו  ה(  )א',  בצפניה  כא(,  )ק"ג,  בתהילים 
למשל  כך  בספק.  מוטלת  שזהותם  גם  מה  במקרא,  נזכרים  מעטים  ומזלות  כוכבים  רק 
הלכת  כוכבי  מבין  ה(.  כ"ג,  ב',  )מלכים  לעיל  הנזכרים  ב"מזלות"  הכוונה  למה  לדעת  קשה 
ה',  עמוס,  ֱאלֵֹהיֶכם..."  ּכֹוַכב  ַצְלֵמיֶכם;  ּיּון  ּכִ ְוֵאת  ֶכם,  ַמְלּכְ ִסּכּות  ֵאת  אֶתם,  )ּוְנׂשָ ּיּון"  ש"ּכִ נראה 
הם  יח(  ז',  )ירמיה,  השמים"  "מלכת  וכן  יב(,  י"ד,  )ישעיה,  שחר"  בן  "הילל  שבתאי.  הוא  כו( 
ככל הנראה כינויים לנוגה, הגם שהילל בן שחר, משל למלך בבל, זכה מאוחר יותר, בפרשנות 

לוציפר. של  דמותו  את  לקבל  הכנסייה,  אבות 
בגמרא.  כפי שהיא מופיעה  בסוגיה האסטרונומית  דיון  אינה מאפשרת  זו  סקירה קצרה 
יסודי  זוכה לטיפול  כי הנושא, בדומה לדוגמאות מן המקרא, אינו  ניתן להעיר כללית  אולם 
הלוח  לצורכי  הנדרשים  החישובים  בסוגיית  למֵעט  זאת  וחז"ל,  התלמוד  חכמי  אצל  יותר 
יתרה  והירח.  השמש  מסלולי  את  לחשב  ביכולתו  מתגאה  זכאי  בן  יוחנן  למשל,  כך  העברי. 

Dante Book 3.indb   15 6/7/2009   2:10:44 PM



דנטה אליגיירי – הקומדיה האלוהית – העדן

16

כל  על  ידו  על  המצוטט  התנ"ך  בספרי  דנטה  של  משליטתו  שמשהו  להניח  קשה  מזאת, 
הארץ  אל  מתייחסת  בתלמוד  הבסיסית  שהתפיסה  גם  מה  התלמוד,  על  גם  חל  ושעל,  צעד 
מוכרים  היו  אפילו  דפיו,  בין  המצויים  הרבים  החישובים  שכל  מכאן  שטוח.  מישור  בבחינת 
את  המשתיתים  אקווינס,  ותומס  תלמי  של  המובהק  תלמידם  ידי  על  נדחים  היו  לדנטה, 
ולו  בקומדיה  מוצאים  איננו  אחרת  או  כך  כדור.  שהיא  תבל  על  האסטרונומית  תורתם 
חתימת  לאחר  כתביהם  אל  או  ישראל  בני  אל  התייחסות  הדעת  על  המעלה  קלוש  רמז 

התנ"ך. 

Paradiso-אבות הכנסייה וה
מצבם של אבות הכנסייה בסוגיית העדן נהנה לכאורה מעדיפות לעומת המקורות העבריים, 
מלהזכיר  הס  שהוא  נושא  היוונית,  המיתולוגיה  של  ההיקף  רב  המכלול  עמד  לרשותם  שכן 
אבות  אצל  בעקבותיו  להבחין  וניתן   – התיאולוגי  הסינקרטיזם  אולם  ַעמנו.  במקורות 
ושדות  בכלל,  ההאדס  תפיסת  הכול  ככלות  אחרי  יפה.  עלה  לא   – המוקדמים  הכנסייה 
הנשלחים  האלילים  עובדי  מבין  הבולטים  של  ומנוחתם  ייסוריהם  כמקום  בפרט,  אלישה 
הקתולי  הקודש  כִלי  בעיני  גמור  שיקוץ  היה  אולימפוס,  שוכני  מבין  אליל  בפקודת  לשם 
החריף  המוקדם  הרנסנס  הפגנים.  כתבי  של  גמורה  שלילה  על  המוסרי  עולמו  את  שבנה 
תחיית  החלה  זה  זמן  שבפרק  משום  דווקא  ההלנו-רומית,  למורשת  הכנסייה  התנגדות  את 
המקרא  מן  העברי  המסד  כן,  כי  הנה  ה"רנסנס".  של  טעמו  כל  זה  והרי   – העתיקה  התרבות 
שם  גם  שלו,  אמונתו  מקורות  אל  לפנות  דנטה  ביקש  ואם  למדי,  רעוע  היה  העדן  לכינון 

נחת.  רווה  לא 
גן  המכונה  שמים,  מלכות  עם  המזוהה  פרסית  במילה  מקורו  דנטה  של   paradiso-ה
ָלַחִיְך  העדן או העדן. בשלב מסוים חדרה המילה לעברית, ומכאן הפרדס בשיר השירים: "ׁשְ
יצא  הפרסיים  הגנים  של  שמם  יג(.  )ד',  ְנָרִדים"  ִעם  ָפִרים  ּכְ ְמָגִדים;  ִרי  ּפְ ִעם  ִרּמֹוִנים,  ס  ְרּדֵ ּפַ
את  התפעלות  ברוב  מתאר   ,anabasis בחיבורו  קסנופון,  העתיקה.  בעת  כבר  לתהילה 
ברור  אך  יוון,  של  אלישה  לשדות  קדם  הפרסי  הפרדס  אם  ברור  לא  הפרסי.  הגן  קסמי 
האחרון  מנוחתם  מקום  היו  אלישה  שדות  הדימוי.  קרבת  בשל  השניים  בין  זיקה  שקיימת 
מרחיב  הומרוס  הדרום.  של  ולהאלה  מעין  ההלנים.  ארץ  של  סגולה  ואנשי  יוון  גיבורי  של 
שדות  של  הגיאוגרפי  למיקומם  מתוודעים  אנו  באודיסאה  באיליאדה.  כך  כל  הדיבור  את 
מחיי  הרוחות  נהנות  האוקיינוס,  בנהר  מוקפות  שם,  הארץ,  של  המערבי  בקצה  אלישה 

ואושר. נצח 
מספר  העדן  תיאור  את  המוקדמים  גיבושה  בשלבי  נטלה  הקדומה  הנצרות  אחרת,  או  כך 
שדה,  פרחי  שופעים  אחו  כרי  מתוארים  המקרים  בשני  מזה.  המיתולוגיה  ומן  מזה,  בראשית 
לא  אך  או מתחתיה  פני האדמה  על  פיזית  נמצא  בשני המקרים מחוז החפץ  ונחלים.  מעיינות 
מן  בסיס הפסוק  על  היתר  בין  וזאת  הכנסייה,  אבות  רוב  ידי  על  עיקרון שהתקבל  לה,  מחוצה 
בקרב  מפורשת  ה"ארץ"   .)5 ה',  )מתי,  ארץ"  יירשו  המה  י  ּכִ העָנִוים  "אשֵרי  החדשה:  הברית 

הנ"ל.  הענווים  יירשו  אותה  עדן  חלקת  כאותה  החדשה  הברית  פרשני  רוב 
יצרו את ההפרדה  )irenaeus( במאה השנייה,  אבות הכנסייה המוקדמים, דוגמת איריניוס 
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 adversus בחיבורו  העדיפויות.6  בסולם  העדן  על  עולים  השמים  כאשר  לשמים,  עדן  בין 
Haereses )נגד כפירה(, רק נבחרי הנוצרים יירשו שמים, בעוד האחרים ישכנו בגן עדן והיתר 
ועדן  שמים  כי  הוא,  גם   )origen( אוריגן  קובע  אחריו  שנים  מאה  בירושלים)!(.  יתגוררו 
הנוצרים  מתי  רוחות  של  מעבר  תחנת  בבחינת  והוא  בארץ  מצוי  העדן  וכי  מזה,  זה  שונים 
לקראת בואם לרקיע השמים. למותר לציין כי שלב זה בנדודי נשמתו של המת יתגבש לימים 
דנטה  מביא  לגביו  העברי,  לגיהינום  ידועה  במידה  המקביל  הטוהר,  טור  הוא  בפורגטוריום, 

בקומדיה.  מדויק  טכני  מפרט 
במספר  החדשה  בברית  מגובה  המפורש,  בשמו  שלא  הגם  העדן,  גן  של  קיומו  עצם 
כי להם מלכות  3: "אשרי עניי הרוח  ה',  ביניהם הוא מן הבשורה על פי מתי,  פסוקים. הנודע 
אשר  הנביאים  את  רדפו  כן  כי  בשמים  רב  שכרכם  כי  וגילו  "שמחו   :12 ה',  מתי,  השמים"; 
חיים  אלהים  עיר  ואל  ציון  הר  אל  באתם  אם  "כי   :23-22 י"ב,  העברים  אל  לפניכם";  היו 
ואל  בשמים  הכתובים  הבכורים  ועדת  המלאכים  רבבות  מקהלת  ואל  שבשמים,  ירושלים  אל 
הקורינתיים,  אל  השנייה  האיגרת  מן  וכן  הנשלמים";  הצדיקים  רוחות  ואל  הכל  שֹפט  אלהים 

למללם."  מאיש  נמנע  אשר  נסתרים  דברים  וישמע  הפרדס  אל  "הֲֹעָלה   :4 י"ב, 
מבנהו,  על  ולא  העדן  של  הפיזי  מיקומו  על  לא  דבר,  לנו  אומרים  אינם  אלה  כל  אולם 
צורתו או התנהלותו. רק הפסוק מן האיגרת אל העברים מעניק לנו פרט אחד בדבר "מקהלת 
כ"א,  יוחנן,  חזון  אמנם  ביצירתו.  שימוש  לעשות  מרבה  דנטה  בו  נתון   – המלאכים"  רבבות 
יורדת  כשהיא  וחומותיה,  מעלה  של  ירושלים  ממדי  את  רב  בפירוט  לעינינו  מתאר   ,26-10
ארצה, אך הכתוב אינו אומר אם כזאת הייתה ירושלים גם למעלה )למותר לציין שגם בסוגיה 

הועיל(:  ללא  אולם  דיו,  של  נהרות  ונשפכו  ספור  אין  קולמוסים  נשברו  זו 

יֹרדת  הגדולה  ירושלים  הקדושה  העיר  ויראני  וגבֹה  גדול  על-הר  ברוח  ויקחני 
לה  שערים  עשר  ושנים  וגבֹהה  גדולה  חומה  ולה  האלהים...  מאת  מן השמים 
שנים  שמות  והם  עליהם  כתובים  ושמות  מלאכים  עשר  שנים  השערים  ועל 
שערים  מצפון  שלשה  שערים  ממזרח  שלשה  שערים  ישראל:  בני  שבטי  עשר 
כרחבה  וארכה  מֻרּבע  העיר  ומושב  ממערב...  שלשה  ושערים  מנגב  שלשה 
ִמדה  וקומתה  ורחבה  ארכה  ריס  אלף  עשר  שנים  המדה  בקנה  העיר  את  וימד 
אשר  איש  במדת  אמות  וארבע  וארבעים  מאה  חומתה  את  וימד  להם.  אחת 
כבוד  כי  הירח  ולנגה  השמש  לאור  צריכה  איננה  והעיר  המלאך...  מדת  היא 
ותפארתם  כבודם  מביאים  ארץ  ומלכי  לאורה  ילכו  והגוים  לה...  האיר  אלהים 

שם... יהיה  לא  לילה  כי  יָסֵגרו  לא  יומם  ושעריה  אליה. 

בנושא.  ממש  של  דברים  לנו  מוסיף  אינו  יוחנן  בחזון  זה  פלסטי  תיאור  אפילו  כן,  כי  הנה 
התיאולוג  בבוא  אולם  שלמים,  כרכים  תופס  העדן  של  נחיצותו  בדבר  הערכית  בסוגיה  הדיון 

כאשר  העדן  בתיאור  דנטה  את  שימשה  אשר  זו  והיא  הכנסייה,  אבות  בכתבי  יותר  מאוחר  התגבשה  ההפרדה   .6
והעדן  הטוהר,  טור  של  המשכו,  כן  ועל  פסגתו,  למעשה  שהוא  הארצי,  העדן  גן  לשניים:  אותו  מחלק  הוא 
על  הארצי  העדן  גן  לעומת  "עדן",  בשם  הרקיעים  את  לכנות  שבחרתי  מכאן  רקיעים.  תשעה  פני  על  הנפרש 

הטוהר. הר  פסגת 
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לדון במיקומו של האתר או בהתנהלותו, אין הוא אלא מביא ציטוט מן הברית החדשה, מאלו 
הגבורה.  מפי  ציטט  שהרי  עצמו,  את  פטר  ובכך  לעיל,  המובאים 

הוא  השילוש  לפיה  הקדוש,  השילוש  של  בפרשנות  להיאחז  ביקשו  מעטים  תיאולוגים 
שרוח  מאחר  העדן.  של  מיקומו  בסוגיית  גם  כך  שלושה.  שהם  ואחד  אחד  שהם  שלושה 
מכאן  בכול.  מצוי  העדן  שגם  הרי  מקום,  ומַשנה  ונד  נע  האלוהים  ואין  בכול  מצויה  אלוהים 
הבורא.  לנוכח  ניצב  תמיד  יימצא  למשכנו,  בחר  בו  המקום  יהיה  אשר  יהיה  המצוי,  שהצדיק 
את הסתירה, לכאורה, שאם העדן נמצא בחלד ומלואו הרי שגם הרשעים מצויים בו, פוטרת 
אמנם  שרוי  הרשע  אלוהי.  מחסד  נהנים  הצדיקים  רק  לפיה  העדן,  ברב-כוליות  הדוקטרינה 
המרעין  לכל  אותו  חושף  זה  ומצב  הבורא,  חסדי  לגבולות  מחוץ  מצוי  משכנו  אך  בעדן, 
והבישין של המציאות. אולם גישה זו נמצאת כאמור במיעוט, והרוב, המסמיך את מסקנותיו 
ב',  בבראשית  העדן  גן  תיאור  על  כולן  ממילא  המבוססות  החדשה  הברית  מן  המובאות  על 
בסוגיית  דוקטרינה  הקובע  מסמך  אחר  אפוא,  נבקש,  אם  בפועל.  קיים  זה  אתר  כי  מסכים 
נמצא  לא  ֶאקּוֵמנית,  ועידה  של  החלטה  או  האפיפיור  בחותם  החתומה  ּבּוָלה  דוגמת  העדן, 

כזה. 

היקום הגיאוצנטרי של תלמי
וכל גרמי השמים,  המבנה הגיאוצנטרי באסטרונומיה מניח שכדור הארץ נמצא במרכז היקום, 
ביוון  למדי  שגורה  הייתה  התפיסה  סביבו.  חגים  הֶשֶבת  וכוכבי  הלכת  כוכבי  הירח,  השמש, 
שש  של  זמן  בפרק  השלטת  הדוקטרינה  הייתה  שזו  לקבוע  מוגזם  זה  יהיה  ולא  ההלניסטית, 
והמתמטיקאי  האסטרונום  לתלמי,  לפנה"ס  הרביעית  במאה  אריסטו  בין  בקירוב,  שנים  מאות 
יסודות  על  אריסטו  של  הנחותיו  את  שהשתית  מי  לספירה,  השנייה  במאה  אלכסנדריה,  איש 
לציין  ראוי  כי  אף  ההיא,  העת  של  ההוגים  רוב  חלקו  לא  זו  גישה  על  מרשימים.  מתמטיים 
יוצא מן הכלל אחד, והוא אריסטרכוס איש סאמוס, מי שהציע עוד במאה השלישית לפנה"ס 
על  שנים.   2000 מקץ  וקפלר  גליליאו  קופרניקוס,  פיתחו  אותה  ההליוצנטרית,  התבנית  את 
מבחינה  מרשימה  שלמה,  תורה  תלמי  בנה  הארץ  לכדור  מסביב  השמים  גרמי  תנועת  יסוד 
פי  על  אליפטי.  ולא  מעגלי  הוא  הארץ  סביב  הלכת  כוכבי  סיבוב  היתר,  בין  לפיה,  מתמטית, 
פי  רקיעים, על  או  סֶפרות,  כדור הארץ במעגלים של שמונה  נישאו סביב  כוכבי הלכת  תלמי, 
כוכבי  רקיע  שבתאי,  צדק,  מאדים,  שמש,  נוגה,  מרקורי,  כוכב  ירח,  החוצה(:  )מבפנים  הסדר 
יסוד  לספר  שהיה   ,)almagest( אלמגסט  הגדול  בחיבורו  תלמי  סיכם  מסקנותיו  את  ֶשֶבת. 

בקירוב.  שנים   1300 של  זמן  בפרק  באסטרונומיה 
הארץ.  כדור  סביב  בתנועתם  הלכת  כוכבי  של  הנסיגה  תופעת  את  להסביר  היה  תלמי  על 
הוא פתר את הבעיה באמצעות טיעון כי תנועת גרמי השמים סביב הארץ היא אמנם מעגלית, 
מבין  אחד  שכל  מכאן  עצמו.  של  הרקיע  ציר  על  לוליינית,  משנית,  תנועה  כוכב  שלכל  אלא 
חג  הכוכב  כן  ועל  בארץ,  תלוי  אחד  רקיעים.  לשני  נזקק  הארץ  את  המקיפים  השמים  גרמי 
הכוכב  חג  בהרבה,  קטן  בהיקף  השני,  הרקיע  סביב  קבוע;  ובמרחק  מושלם  במעגל  סביבו 
כדור הארץ  בכדי. הצבת  ולא  הכנסייה הקתולית,  ידי  על  אומץ  הדגם של תלמי  נוסף.  במעגל 
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היה  הדגם  מכך.  הנובע  כל  על  הבריאה  כנזר  האדם  תפיסת  את  היטב  שירתה  היקום  במרכז 
ביוקר.7 כך  על  שילמו  לה  להתנגד  והמעזים  הכנסייה,  של  לדֹוגמה 

 ,primum mobile-אמנם תלמי היה הראשון להניח את קיומו של המניע הראשון, הוא ה
של  תולדה  הייתה  מחקר,  פרי  משהייתה  ויותר  התופעה,  את  להסביר  בכוחו  היה  לא  אולם 
המניע  אקווינס.  תומס  ובראשם  הקתולית  הכנסייה  אבות  נכנסו  בדיוק  זה  חלל  אל  היגיון. 

 Pierre duhem, Le Système du Monde: Histoire des doctrines cosmologiques de Platon à Copernic, Paris: Hermann,  .7
.1959

אסטרונום   ,)apian( אפיאנוס  פטרוס  של  מידיו  הוא  השרטוט  תלמי.  של  הגיאוצנטרי  היקום 
נסחף  זאת  1539. עם  Cosmographia, אנטוורפן,  ומופיע בחיבורו  גרמני מן המאה השש עשרה, 
לגביו   ,primum mobile-ה הוא  הראשון,  המניע  מרקיע  חורג  אינו  תלמי  שכן  בדמיונו,  אפיאנוס 
אל האמפיריום, מושב השכינה  לכת  כל הסבר. העובדה שאפיאנוס הרחיק  לנו  אין תלמי מעניק 
דנטה.  של  בחומריו  שימוש  שעשה  כך  על  מרמזת  הראשון,  המניע  על  מהשראתה  המשפיעה 
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הדרושה  הכבירה  האנרגיה  את  בהשראתו  המספק  יכול  הכול  של  בדמותו  נמצא  הראשון 
היקום.  רקיעי  להנעת 

של  הגיאוצנטרי  הדגם  בדבר  תלמי  של  והמשכנעת  הממוסדת  מתורתו  לבד  כן,  כי  הנה 
היקום, לא היו בידיו של דנטה, בבואו לשרטט את משכן בעלי הסגולה, חומרים נוספים מהם 
העברי  המסד  העדן.  של   – ובפרטיה  במורכבותה  המפתיעה   – התבנית  את  להרכיב  היה  יכול 
מעולם  הרומית-קתולית  הדֹוגמה  מכך.  יותר  לא  אולם  אוטוריטה,  ובעל  יוקרה  רב  אמנם  היה 
בסוגיה  שדנו  האקומניות  והוועידות  הבא,  העולם  של  ומבנית  צורנית  בדוקטרינה  יצאה  לא 
מיוחד  מלבוש  על  היתר  בין  הוחלט  בה   ,1215 משנת  הרביעית  הלטרנית  המועצה  )דוגמת  זו 
לשון  באמצעות  הנושא  את  ערפלו  רק  הנוצרים(  מן  להבדילם  יהיה  שניתן  מנת  על  ליהודים 

הקודש.  מספרי  ומובאות  מופשטת 
לעשות.  הפליא  לעיל,  כאמור  וזה,  דמיונו.  כוח  עם  דנטה  אפוא  נותר 

העדן – תקציר

נוסקים מגן העדן הארצי בפסגת הר הטוהר,  וביאטריצ'ה  ודנטה  1. השמש בצהרי היום,  קנטו 
בינתיים  להתבונן.  מתקשה  בסנוורים,  מוכה  דנטה  בשמש.  מביטים  שניהם  העדן.  רקיעי  אל 
כאשר  אמת.  בזמן  על  אל  לנסוק  עליו  המקלה  עובדה  הארצי,  גופו  מסת  את  מאבד  הוא 
מסבירה  ביאטריצ'ה  גובר.  והזוהר  שמיימית  מוזיקה  נשמעת  האש  טבעת  פני  על  חולף  הזוג 

קורה.  אשר  את  למשורר 

במסעו  אליו  להתלוות  לקורא  דנטה  מציע  בים  הפלגה  של  מטאפורה  באמצעות   .2 קנטו 
את  לו  להבהיר  מביאטריצ'ה  מבקש  התוהה  ודנטה  הירח,  רקיע  אל  מגיעים  השניים  על.  אל 
שגה,  היכן  למשורר  מסבירה  ביאטריצ'ה  שלו.  הסברו  את  בפניה  ומציג  הלָבנה,  כתמי  סוגיית 
שונה:  באופן  גרמי השמים  את  מאיר  אך  שווה,  באופן  בחלל  נע  אלוהים  זוהר  כי  לו  ומבהירה 
פי סגולותיהם. מכאן שחוקי הטבע בעדן שונים עקרונית  כי אם על  פי המסה שלהם,  לא על 

הארץ. פני  שעל  מאלו 

בשם  מזדהה  מהן  אחת  עמו.  לשוחח  ומבקשות  דנטה  מול  מופיעות  דמויות  שבע   .3 קנטו 
של  העיקרית  סגולתו  את  לו  ומסבירה  וזו  בפירנצה  ידועה,  גבירה   ,)donati( דונטי  פיקרדה 
בלחץ  שנישאו  נזירות  כגון  נדריהם,  את  השלימו  שלא  מי  של  רוחות  שוכנות  בו  הירח,  רקיע 
מבחינת  הנחּות  גם  הוא  שברקיעים,  הנמוך  הירח,  רקיע  כי  הנחה  מתוך  יוצא  דנטה  מבחוץ. 
התנאים השוררים בו, ועל כן שואל אם אין הרוחות מקווים לעלות אל אחד הרקיעים למעלה. 
אין  למעשה  וכי  ממקומם,  בהחלט  רצון  שבעים  הם  כי  ומסבירים  אליו  מחייכים  אלה  אולם 
מריה",  "אֶווה  בשירת  בערפל  נמוגה  שפיקרדה  כיוון  האור.  מעוצמת  לבד  הרקיעים  בין  הבדל 

יופיה. גם  לכך  ובהתאם  מעיניה,  הקורן  האור  גבר  כי  ורואה  ביאטריצ'ה  אל  פונה  דנטה 
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הקוראת  ביאטריצ'ה,  עצמו.  לבין  בינו  דנטה  תוהה  פיקרדה,  עם  השיחה  מן  מוטרד   .4 קנטו 
בנוגע  הראשונה  שאלתו  על  משיבה  היא  בנידון.  אוזנו  את  לסבר  מבקשת  מחשבותיו,  את 
כולם שוכנים  נבראו, או שמא  בו  כולם אל הרקיע  למקום משכנם של הרוחות. האם אלו שבים 
באמפיריום, מקום משכנו של האלוהים מעל לכל הרקיעים? הרוחות שוכנים כולם באמפיריום, 
על  זאת  שלה,  ברקיע  אחת  כל  דנטה  של  פניו  את  מקבלות  הן  אולם  ביאטריצ'ה,  מסבירה 
מסבירה  בהמשך  הורגל.  לה  הארצית  ההיגיון  מערכת  פי  על  הדבר  את  להבין  עליו  להקל  מנת 
המזל  כוכבי  אל  שבות  המתים  נשמות  כל  כי  שסבר  מי  אפלטון,  של  טעותו  את  ביאטריצ'ה 
שלהן. הדיון גולש אל סוגיית הרצון החופשי, ולשאלות כמו אם לנודר הנדר ששבר את שבועתו 
טובים.  כך במעשים  על  לכפר  ניתן  ואם  יש חלק באשם,  פיקרדה(  )כדוגמת  כוח מבחוץ  ידי  על 

ממנה.  עיניו  את  ומסב  ביאטריצ'ה,  של  הזוהר  במבטה  לעמוד  מסוגל  אינו  שוב  דנטה 

ישר  ביחס  עולים  וזוהרה  יופיה  כי  סנוורים  המוכה  לדנטה  מסבירה  ביאטריצ'ה   .5 קנטו 
של  משכנו  האמפיריום,  קרי:  המסע,  יעד  אל  קרבה  שהיא  ככל  בה  המפעם  האושר  לתחושת 
אין  טובים  שמעשים  ומסבירה  הקודם,  הקנטו  מן  השאלה  אל  חוזרת  היא  בהמשך  הבורא. 
נטישת  והוא:  לו,  שני  שאין  בחטא  האדם  חוטא  שבכך  כיוון  מופר,  נדר  על  לכפר  כדי  בהם 
על  כי  מוסיפה  ביאטריצ'ה  התמותה.  לבני  האלוהים  של  העיקרית  מתנתו   – החופשי  הרצון 
הנדר  כי  להבטיח  מנת  על  זאת  החדשה,  ובברית  בתנ"ך  הכתובות  המצוות  אחר  למלא  הנוצרי 
אל  נוסקים  והשניים  באורה,  זוהר  כולו  הרקיע  וגובר,  הולך  ביאטריצ'ה  של  זוהרה  יופר.  לא 

בהתאם.  היא  אף  נוסקת  גברתו  אל  דנטה  של  אהבתו  הבא.  הרקיע 

המאה  בן  הקיסר  יוסטיניאנוס,  הוא  הכוכב  ברקיע  המרכזי  הדובר  מרקורי.  כוכב   .6 קנטו 
רומא  של  קורותיה  את  למנות  מצוינת  הזדמנות  זו  יוסטיניאנוס".  ב"חוקת  שנודע  השישית, 
יוצא  יוסטיניאנוס  ואכן,  בניה.  מגדולי  אחד  מפי   – דנטה  של  נפשו  חמדת   – גדולתה  בימי 
בין  לגדולתה.  כסמל  הרומי  הנשר  של  ומהותו  האימפריה  ימי  דברי  על  מפורטת  בהרצאה 
נודעים  קרבות  חניבעל;  תבוסת  אניאס;  בידי  ייסודה  בקורותיה:  המרכזיות  הזמן  נקודות 
כיוון  וטיטוס.  טיבריוס  קיסר,  יוליוס  של  פועלם  האימפריה;  גבולות  את  שהרחיבו  לתהילה 
הגוולפים  כוונת  מפני  ומתרה  הנוכחי,  המצב  את  הקיסר  מבכה  העבר,  את  להלל  שסיים 
בסגולותיהם  מתעניין  דנטה  צרפת.  מלכי  של  חבצלות  בזר  הרומי  הנשר  סמל  את  להחליף 
אך  בחייהם  ומעש  סגולה  רבי  שהיו  מי  הם  אלו  כי  לו  מבהיר  יוסטיניאנוס  הכוכב.  שוכני  של 
את  ששירת  מי  רומיאו,  דנטה,  בפני  מתייצבת  נוספת  דמות  בלבד.  עצמם  תהילת  למען  זאת 

המקנאים.  יריביו  תככי  בשל  החצר  מן  גורש  אולם  היטב  אדונו 

של  טיעוניו  לעומק  הנראה  ככל  ירד  שלא  דנטה,  מרקורי.  כוכב  פני  על  עדיין   .� קנטו 
זו,  אולם  לשאול.  מעז  אינו  אך  ביאטריצ'ה,  מפי  הבהרות  לשמוע  רוצה  היה  יוסטיניאנוס, 
של  טבעו  והיא:  המשורר,  את  הטורדת  הסוגיה  על  להשיב  ממהרת  מחשבותיו,  את  הקוראת 
אם  טיטוס,  בידי  ירושלים  את  להחריב  צודק  מעשה  זה  היה  מדוע  תוהה  דנטה  הצודק.  הנקם 
נקם אלוהי על חטאי האדם. ביאטריצ'ה מבהירה למשורר את מהותו  מעשה הצליבה היה אך 
בישוע  המדובר  עוד  כל  המשורר  צודק  אמנם  האנושית.  וזו  האלוהית  זו  ישוע,  של  הכפולה 
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חילול  על  עונש  היה  ירושלים  שחורבן  מכאן  כאלוהים.  צליבתו  על  הוא  העונש  אולם  האדם, 
על  מחילה  כמעשה  הצליבה  מעשה  מהות  את  ביאטריצ'ה  מסבירה  בהמשך  הקודשים.  קודש 
גדול,  כה  הוא  החטא  כובד  בעדן.  אדם  של  הקדמון  החטא  את  שנשא  האנושי  הגזע  חטאי 
נגד לחטא הקדמון. לבסוף מסבירה  בו כדי להוות משקל  יש  בנו  שרק חסד אלוהי של צליבת 

הדין.  ביום  נשמתו  את  יציל  האדם  כי  ביאטריצ'ה 

קשר  כל  )ללא  מרטל  כשרל  עצמו  ומציג  לידם  נוחת  הרוחות  אחד  נוגה.  ברקיע   .8 קנטו 
מבכה  מרטל  דנטה.  של  ידידו  השמינית(,  המאה  מן  שרלמאן  של  סבו   – המקבת   – למרטל 
הוא  אחיו  זה  כיצד  האיש  את  שואל  דנטה  צאצאיו.  של  עליבותם  בשל  משפחתו  נפילת  את 
הרבגוניות  כי  הדגול. מרטל מסביר  אותו האב, השליט  חלציו של  יוצא  אישים אף שהנו  חדל 
כך  המלאכה,  לבעל  השופט  בין  הבדל  שיש  וכפי  האנושית,  החברה  של  לקיומה  בסיס  היא 
שבלידתו  שמי  מכאן  ושיקוליה.  השכינה  החלטת  פי  על  זאת  אחים,  שני  בין  הבדלים  ישנם 
היא  זה  כלל  הפרת  לוחם.  להיות  הלוחם  ועל  קודש,  כלי  להיות  עליו  קודש  כלי  להיות  נועד 

האדם.  בחברת  השורר  לאי-סדר  הסיבות  אחת 

קוניצה  רוחה של  דנטה  ניגשת אל  גורל קשה,  כי משפחתו תדע  ניבא  9. לאחר שמרטל  קנטו 
)Cunizza(, גבירה שנודעה בפירנצה כמי שחילקה את חסדיה בין גברים רבים. קוניצה אומרת 
הכוונה.  למי  אומרת  לא  אולם  שנים,  במהלך חמש מאות  לתהילה  יזכה  לצדה  הניצב  הרוח  כי 
הגבירה מבקרת קשות את אכזריותם ורשעותם של אנשי טֶרוויזו, מכורתה, ומנבאה כי במהרה 
נמוגה בזוהר השמיימי, צועדת לפנים רוחו של האלמוני  ֵירד על ראשם אסון כבד. לאחר שזו 
שהתשוקות  מספר  האיש   .)Folco( פולקו  בשם  ומזדהה  קוניצה,  של  מפיה  לשבחים  שזכה 
וצער. פולקו מזהה את העומדת לצדו, היא  לו עתה כאב  אשר בערו בקרבו בימי חייו מסבות 
ליהושע  עזרתה  בזכות  בעדן,  לגאולה  רחב  זכתה  הימים  עתיק  מקצועה  אף  על  הזונה.  רחב 
הרשע  מן  במהרה  תשתחרר  רומא  כי  ומנבא  חטאיה  על  פירנצה  את  מוכיח  פולקו  ביריחו. 

פירנצה.  כדוגמת  בה  המתחולל 

זה מציע דנטה לקוראיו להרהר בשלמות התוכנית האלוהית. הוא מצביע על  קנטו 10. בשלב 
בפלאי  עוסק  הוא  עוד  העונות.  בארבע  הארץ  כדור  זוכה  שבגינה  והכוכבים,  השמש  תנועת 

השמש.  ברקיע  נמצא  הוא  כי  לדעת  המשורר  נוכח  והנה  השמיימי,  הסדר 
זה, ובהתאם גוברת אהבתו של דנטה אל ביאטריצ'ה. השניים  הבוהק, כצפוי, גובר ברקיע 
המחוללים,  מעדת  בוקעים  קולות  כתר.  בדמות  ומזמרת  מחוללת  מלאכים  בטבעת  מוקפים 
מסביליה  איזידור  לומברדוס,  פטרוס  גרציאנוס,  אקווינס,  תומס  מקלן,  אלברטוס  קולות  והם 
בתואם  ולזמר  סביב  לכרכר  הקדושים  שבים  אותם,  שזיהה  כיוון   .)Bede( ֶדה  ּבֶ והקדוש 

מושלם. 

מעשי  עלובים  ומה  והכוח,  העושר  אחר  שברדיפה  השחר  חוסר  בדבר  תוהה  דנטו   .11 קנטו 
בעלי הממון והשררה לעומת מסעו המופלא של המשורר. בינתיים המחוללים חדלים מריקוד 
שלפיה  בהרצאה,  פותח  תומס  והקדוש  השמיימית,  ואהובתו  דנטה  מול  מתייצבים  ומזמר, 
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אסיזי  איש  פרנציסקוס  והם:  קדושים,  שני  על  הוטל  ישוע  עם  הכנסייה  את  לאחד  ההכרח 
יחף  והילך  ועוני,  צניעות  לחיי  לאישה את הדלות, הטיף  לו  נטל  דומיניקוס. הראשון  והקדוש 
בני  מבין  רבים  אולם  אלוהים.  ולעבודת  גמורה  לענווה  הטיף  אחריו  הבא  סמרטוטים.  ולבוש 

בצע.  לרודפי  והיו  הישר  מדרך  סטו  הדומיניקני  המסדר 

הטבעת  את  ומקיפה  סביבו  החגה  נוספת  טבעת  מגלה  דנטה  השמש,  ברקיע  עדיין   .12 קנטו 
ודומיניקוס,  פרנציסקוס  הקדושים,  ששני  לדנטה  אומר  השנייה  הטבעת  מן  קול  הראשונה. 
על  הקול  בהמשך מספר  לגזע האדם.  הנצרות  בשורת  את  להביא  עצמו  ישוע  ידי  על  הוסמכו 
פרשת חייו של דומינקוס, יליד העיר קלהורה בספרד. מיד בלידתו ידעה האם כי העולל נועד 
מאוד,  מרוחקים  למקומות  הנוצרי  המסר  את  הביא  דגול,  למורה  היה  דומיניקוס  לגדולות. 
בונבנטורה.  הוא הקדוש  הרוח השני בשמו, הלא  בכופרים. עתה מזדהה  ללא פשרה  ואף לחם 
ומונה את שמות שנים עשר  הוא מוכיח בלשון קשה את הרשע הפושה במסדר הפרנציסקני, 

לטבעת. רעיו 

אנו  עליו.  מן הקורא לתאר לעצמו את החוויה האסטרונומית העוברת  דנטה מבקש   .13 קנטו 
מעל,  הטבעות  בשתי  הבוהקים  המאורות  וארבעה  עשרים  את  דעתנו  על  להעלות  מתבקשים 
הקורא  אקווינס,  אלוה.  במזמורי  קולם  נותנים  בעודם  לשני,  נגדי  בכיוון  אחת  כל  הסובבות 
דנטה,  פי  על  המלך.  שלֹמה  של  חוכמתו  משמעות  את  לו  מבהיר  דנטה,  של  מחשבתו  את 
גבוה משלֹמה. תומס מסביר  יש למקם אותם  כן  ועל  ניחנו בתובנת-על  וישוע  האדם הראשון 
חוכמת  עם  להשוות  יש  שלֹמה  חוכמת  את  וכי  השניים  אל  שלֹמה  את  להשוות  שאין  לו 
הוגים  של  דוגמאות  ומביא  נמהרות,  מסקנות  מפני  דנטה  את  מזהיר  הוא  אחרים.  שליטים 

קודש.  חילול  כדי  עד  בטיעוניהם  ששגו 

כאשר  הדין,  יום  אחרי  גם  זוהרם  על  ישמרו  הרוחות  אם  לדעת  ביאטריצ'ה מבקשת   .14 קנטו 
ישובו אל גופם. במענה שרים הרוחות שלושה מזמורים לשילוש הקדוש, ושלֹמה המלך נוטל 
לנצח.  ייעלם  שלא  הפנימי  לאושר  ביטוי  הוא  שכן  יישמר  הזוהר  לפיו,  הדיבור.  רשות  את 
את  מקיפה  שלישית  טבעת  הנדרש.  בזוהר  לעמוד  מהם  הדורש  שינוי  יעברו  הגוף  איברי  כל 
המשורר  דנטה.  סביב  הזוהר  את  שאת  ביתר  ומגבירה  כתר,  בדמות  היא  אף  הראשונות,  שתי 
נחת  שהוא  לו  מתברר  והנה  לעזרתו,  יוצאת  ביאטריצ'ה  בסנוורים.  יוכו  בטרם  עיניו  את  מסב 
ועל  בלהבות  עולה  צלב  של  תבנית  היוצרות  אור  אלומות  בשתי  מתבונן  דנטה  המאדים.  על 
אולם  מפיהם,  העולה  המזמור  מילות  את  להבין  מסוגל  איננו  דנטה  רוחות.  מרקדים  זרועותיו 

מעולם. ידע  לא  שכמותו  אושר  חש 

מזהה  מהם  אחד  דנטה.  אל  קרבים  והרוחות  פוסקת,  הצלב  מן  העולה  המנגינה   .15 קנטו 
נעלה מבינתו של השומע.  נמלץ שהוא  נאום  נושא  כך. הרוח  בדנטה קרוב משפחה ושמח על 
מאבותיו   ,)Cacciaguida( קצ'אגווידה  של  רוחו  הוא  הרוח  להזדהות.  הרוח  מן  מבקש  דנטה 
פירנצה  על  מספר  קצ'אגווידה  אליגיירי.  השם  את  חלציו  ליוצאי  שהעניק  מי  דנטה,  של 
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יצא למסע הצלב השני בשירותו  הוא עצמו  וטוהר.  ענווה  הייתה העיר מופת של  בימים בהם 
בקרב.  ונפל  השני,  קונרד  המלך  של 

הרף  ללא  מוטל  האבות  על  כי  לדנטה  מתברר  קצ'אגווידה  עם  שיחה  כדי  תוך   .16 קנטו 
דנטה  חלציהם.  יוצאי  של  מעמדם  על  לשמור  ברצונם  יש  אם  המשפחה,  כבוד  למען  לעמול 
ההיא.  בעת  בפירנצה  הבולטות  המשפחות  היו  ומי  נולד,  היכן  לו  לספר  מקצ'אגווידה  מבקש 
יצאה  אלמלא  כי  טוען   ,1100 שנת  סביב  העולם  לאוויר  יצא  כי  שציין  לאחר  קצ'אגווידה, 
למסע  לצאת  פירנצה  צריכה  הייתה  לא  האימפריה,  של  החילונית  הרשות  מול  הכנסייה 
אוכלוסייתה.  את  הכר  ללא  ושינו  בפירנצה  לימים  התיישבו  בניה  אשר  בטוסקנה,  כיבושים 
הסיבות  את  מונה  וגם  וממעמדן,  מנכסיהן  שירדו  משפחות  של  רשימה  מונה  קצ'אגווידה 

לכך. 

הבורא  שאמנם  משיב  קצ'אגווידה  בחיקו.  לו  צופן  העתיד  מה  לדעת  מבקש  דנטה   .1� קנטו 
גלותו  רואה את הנולד, אך אין הוא מתערב ברצונו החופשי של האדם. קצ'אגווידה חוזה את 
ֵרעים  עם  ריבו  את  ימים קשים,  לו  מנבא  הוא  ברומא.  האפיפיור  תככי  תוצאה של  דנטה,  של 
שואל  דנטה  סקאלה.  דלה  גרנדה  קאן  עם  יחסיו  ואת  למיניהם,  בנדיבים  תלותו  את  לגורלו, 
ומנבא  זאת,  לעשות  בו  דוחק  קצ'אגווידה  במסעו.  שלמד  את  לארץ,  בשובו  לדווח,  עליו  אם 

מזהיר.  עתיד  צפוי  לשירתו  כי 

ואת  יופיה  את  לתאר  בכוחו  יש  אם  ותוהה  בה,  מתבונן  ביאטריצ'ה,  אל  פונה  דנטה   .18 קנטו 
את  דנטה  בפני  מפרט  וזה  קצ'אגווידה,  אל  לשוב  ממנו  מבקשת  ביאטריצ'ה  אליה.  אהבתו 
שרלמאן,  המכבי,  יהודה  יהושע,  והם:  הצלב,  זרועות  על  עמו  יחד  שכנו  אשר  הרוחות  שמות 
הגיבור  של  שמו  בהישמע  ג'יסקר.  ורובר  מבויון  גוטפריד  רנוארט,  מאורנג',  ויליאם  רולן, 
ביאטריצ'ה,  מעיני  העולה  בזוהר  מבחין  דנטה  שאת.  ביתר  ומזהיר  מתוכו  האור  עולה  התורן 
זו  בסֶפרה  הרוחות  המון  הצדק.  רקיע  אל  עתה  נוסף,  לרקיע  עלו  שהשניים  הדבר  ופירוש 
 ,“diLiGiTE JUsTiTiaM QUi JUdiCaTis TErraM” וצרים תבנית של המשפט הלטיני  מעופפים מעל 
האחרונה  האות  את  הרוחות  צרים  מכן  לאחר  הארץ."  שופטי  אתם  הצדק,  את  "אהבו  קרי: 
הארצי  הצדק  לעומק  לרדת  מבקש  דנטה  נשר.  של  לתבנית  הופכת  וזו   ,M  – המשפט  של 
יוחנן  של  זה  בעיקר  האפיפיור,  כס  את  מוקיע  הוא  זו  ובהזדמנות  השמיימי,  הצדק  באמצעות 

ושניים.  העשרים 

מרוחות  שנוצר  הגם  אחד  בקול  דנטה  אל  המַדבר  נשר  של  תבנית  צרים  הרוחות   .19 קנטו 
)הרומאי( הוא סמל לצדק ששרר לפנים בארץ. כאשר דנטה מבקש ממנו לפרט,  רבים. הנשר 
נעלה  האלוהי  הצדק  אשר  תמותה,  בן  וחומר  קל  זאת,  הבין  לא  לוציפר  שאפילו  הנשר  משיב 
הרחוקה, שלא שמע  בהודו  ישר  בעדן מאדם  מקום  למנוע  ניתן  זה  כיצד  תוהה  דנטה  מבינתו. 
זאת  עם  הקודש.  בספרי  להתעמק  האדם  על  זאת  להבין  מנת  על  כי  משיב  הנשר  ישוע.  על 
ואת תורתו  אותו  ידעו  הגויים שלא  צדיקי  לצדו את  יעדיף אלוהים  הדין  מסביר הנשר שביום 

רשע. נוצרי  פני  על 
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מציג  הנשר  דנטה.  עם  לשוחח  ושבים  תהילה  שירי  מזמרים  הצדק  ברקיע  הרוחות   .20 קנטו 
הוא  המלך,  דוד  וראשונה  בראש  והם:  עינו,  את  הצרים  אלה  מכול,  הנעלים  הרוחות  את 
מלך  השני  וילהלם  קונסטנטינוס;  הקיסר  חזקיה;  המלך  עמו  הנשר;  של  עינו  ובבת  האישון 
סיציליה; הקיסר טריאנוס; וריפאוס, הגיבור הטרויאני. לנוכח תדהמתו של דנטה על שני עובדי 
אלילים בעידן הטרום-נוצרי, מסביר הנשר כי הקדוש גרגוריוס חילץ באמצעות תפילותיו את 
הנוצרי,  המשיח  בבוא  האמין  זה  טרויה,  איש  הגיבור  לריפאוס,  ובאשר  הלימבו,  מן  טריאנוס 

ותקווה.  אהבה  אמונה,  הנוצרי:  החסד  בשילוש  וזכה  מותו  אחר  הוטבל  כן  ועל 

והם  על,  אל  לנסוק  ממשיכים  השניים  כי  מעיד  ביאטריצ'ה  של  הגובר  יופיה  זוהר   .21 קנטו 
דנטה,  ויורדים.  עולים  מלאכים  בו  זהב,  סולם  נגלה  דנטה  לעיני  שבתאי.  ברקיע  נוחתים 
משיב  זה  המזמורים.  קול  פסק  מדוע  הרוחות  אחד  את  שואל  במקום,  הדממה  מן  המופתע 
ומוסיף  הקולות;  את  לשמוע  מסוגלות  אינן  תמותה  בן  שאוזני  אלא  פסק,  לא  שהזמר 
הרוח  אין  הוא,  דווקא  למה  דנטה  של  לשאלתו  האורח.  של  בלבו  אושר  להביא  עליו  שהוטל 
ועוד  נגזר,  גורל  בדבר  שאלות  לשאול  מקום  שּבִ במשורר  דוחק  הוא  זאת  עם  להשיב,  יכול 
הרוח  עיניו.  שראו  האלוהים  בשורת  את  ארצה  להביא  לו  מוטב  ורזיו,  הבורא  של  מסודותיו 
מזדהה כקדוש דמיאנוס, ומספר את סיפורו. דמיאנוס מוכיח ברוב זעם את כלי הקודש שסטו 

רמות.  בצעקות  אליהם  וחוברים  הסולם  מן  יורדים  נוספים  רוחות  מדרכם. 

על  דמיאנוס  דברי  עם  הזדהות  מתוך  זועקים  הרוחות  כי  מסבירה  ביאטריצ'ה   .22 קנטו 
קסינו.  במונטה  המנזר  את  ייסד  כיצד  מספר  בנדיקטוס  של  רוחו  הכמורה.  מוסד  הידרדרות 
 .)romualdus( והקדוש רומואלדוס )Maccarius( הוא מצביע על שני רעיו, הקדוש מקריוס
רק  ייתכן  הדבר  כי  לו  משיב  וזה  הגשמית,  בצורתו  בנדיקטוס  את  לראות  מבקש  דנטה 
מצבו  על  זעמו  את  שופך  הוא  בינתיים  בעדן.  העליון  הרקיע  אל  ימריא  שדנטה  לאחר 
והללו  הרוחות,  לשאר  ביאטריצ'ה  חוברת  דבריו  בסיום  אלו.  בימים  המסדר  של  המדורדר 
חסרת  כנקודה  הארץ  כדור  את  ורואה  למטה,  במבטו  פונה  דנטה  הסולם.  בשלבי  עולים 
מבטו  את  ומסב  שב  הוא  תחתיו,  החגים  המופלאים  הלכת  בכוכבי  שהתבונן  כיוון  חשיבות. 

ביאטריצ'ה. אל 

ביאטריצ'ה  בעוד  הֶשֶבת.  כוכבי  רקיע  הוא  השמיני,  הרקיע  אל  נוסקים  השניים   .23 קנטו 
מכריזה על בואו של ישוע, דנטה מבחין באין ספור אורות קטנים במרחק. תחילה עוצם דנטה 
במתרחש.  להתבונן  בו  ודוחקת  אליו  מחייכת  ביאטריצ'ה  אולם  הזוהר,  מעוצמת  עיניו  את 
הבתולה.  מרים  את  המייצג  הוורד  תבנית  את  רואה  הוא  מעליו.  ישוע  זוהר  את  רואה  דנטה 
שירת  במתק  מתמלא  והאוויר  הוורד,  את  מקיפה  גבריאל,  המלאך  את  המייצגת  אור,  טבעת 
שרים  הרוחות  דנטה.  עיני  למראה  מחוץ  מחוזות  אל  בנה  אחר  עוקבת  מרים  קודש.  מזמורי 

וגבריאל.  ישוע  מרים,  בזכות  נלהבת  בהכרזה  יוצא  עצמו  דנטה  סביב.  תהילתה  את 

קנטו 24. ביאטריצ'ה מבקשת את הרוחות לסייע בידה בהשכלתו של דנטה. רוחו של הקדוש 
בדֹוגמה  שלוש  מתוך  הראשונה  בסוגיה  המשורר  את  בוחן  והוא  החבורה  מן  יוצאת  פטרוס 
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הקתולית )אמונה, אהבה, תקווה(. לשאלתו "מה היא אמונה?" משיב דנטה תשובה המספקת 
כעולה  וה״עדות",  ה"תוכן"  של  למהותם  באשר  יתר  פירוט  ממנו  מבקש  וזה  הבוֵחן,  את 
והקדוש  השואל,  את  מספקת  היא  אף  בנידון  דנטה  של  תשובתו  המשורר.  של  מתשובתו 
מספרי  למד  הכול  את  כי  משיב  דנטה  הנושא.  להבנת  המשורר  הגיע  כיצד  לדעת  מבקש 
סיפוקו  את  מביע  פטרוס  הקדוש.  בשילוש  שלמה  לאמונה  אותו  הביאו  אלו  וכי  הקודש, 

סביב.  חג  שהוא  סיבובים  בשלושה  המלא 

הקדוש  של  רוחו  משורר.  של  דפנה  בזר  לזכות  ושם  לפירנצה,  לשוב  מקווה  דנטה   .25 קנטו 
דנטה  התקווה.  בסוגיית  דנטה  את  ביאטריצ'ה,  של  לבקשתה  יבחן,  והוא  אליו,  קרבה  יעקב 
משיב כי התקווה היא ציפייה לתהילה בעתיד ותולדה של חסד אלוהי, וכי את עיקר השראתו 
להסביר  ממשיך  דנטה  במזמוריו.  דוד  הוא  אדוני,  תהילת  את  המזמרים  מראש  מושך  הוא 
נוחת  סביבו,  וריקד  שחג  לאחר  שלישי,  מאור  הקודש.  בספרי  התקווה  סוגיית  את  ולפרש 
שקורבנו  משיב  דנטה  האהבה.  בסוגיית  דנטה  את  הבוחן  יוחנן,  הקדוש  של  רוחו  זהו  לצדו, 
של ישו מגביר את אהבת האלוהים, וכי הוא אוהב את ברואי האל. ביאטריצ'ה קוראת "קדוש 
התפוח  אכילת  לא  כי  לו  מסביר  זה  אדם.  של  רוחו  לדנטה,  ניגש  רביעי  רוח  קדוש!"  קדוש 
בטרם  כי  לדנטה  מגלה  אדם  אלוהים.  רצון  את  שהפר  העובדה  אם  כי  גירושו,  עילת  הייתה 
אבדה  בבל  מגדל  בטרם  האדם  בני  דיברו  בה  הלשון  וכי  בלימבו,  שנים  אלפי  שהה  לעדן  נסק 

לעד. 

אורו  והמלאכים.  הרוחות  של  הזמר  מקולות  נפעם  דנטה  השמיני,  ברקיע  עדיין   .2� קנטו 
בכס  שאחז  הריקבון  בדבר  תוכחה  נאום  נושא  והוא  שאת,  ביתר  זוהר  פטרוס  הקדוש  של 
את  שיסד  האיש  היה  פטרוס  שכן  השנוא,  השמיני  בבוניפציוס  מיוחד  עניין  לפטרוס  הקדוש. 
לארץ  בשורתו  את  להביא  בדנטה  דוחק  פטרוס  זה.  בכס  שישב  והראשון  האפיפיור,  מוסד 
הקדושים,  רוחות  כל  מתחתיו,  הארץ  אל  מתבונן  דנטה  בעוד  קשה.  פורענות  תתחולל  בטרם 
מרקיעים  והשניים  ביאטריצ'ה,  אל  מבטו  את  מסב  דנטה  מעלה.  נוסקים  והנביאים  השליחים 
הרקיעים.  סיבובי  מנגנון  על  המפקח   ,Primum Mobile-ה הוא  הראשון,  המניע  רקיע  אל 
כיצד  המסבירה  דברים  בהרצאת  ופותחת  זה,  ברקיע  מתחיל  שהזמן  מסבירה  ביאטריצ'ה 
סוטים  תמימים  ילדים  וכי  מטבעו,  רע  אינו  האדם  כי  מסבירה  היא  ממסלולו.  סטה  העולם 
יינצל  העולם  כי  מאמינה  ביאטריצ'ה  זאת,  עם  מרושע.  שלטון  בגין  הישר  מדרך  הם  אף 

במועד.  תימצא  וישועה 

קנטו 28. בעיני ביאטריצ'ה רואה דנטה את האור האלוהי. כיוון שהסב את מבטו מעיניה, הוא 
הנקודה  כי  לו  מסבירה  ביאטריצ'ה  בוהקות.  טבעות  בתשע  המוקף  מזהיר  אור  נקודת  רואה 
זוכה  היא  אליו,  יותר  קרובה  שהטבעת  ככל  וכי  עצמו,  הבורא  של  התגלמותו  היא  במרכז 
דווקא  שלפיה  תלמי,  לשיטת  מנוגדת  זו  תבנית  כי  דנטה  של  להערתו  יותר.  רבה  באנרגיה 
הרקיעים הרחוקים מן הארץ נעים מהר יותר, משיבה ביאטריצ'ה כי הבורא מצוי מחוץ למבנה 
מזהה  ביאטריצ'ה  לדנטה.  המוכרת  מזו  הפוכה  האנרגיה  השראת  כן  ועל  הארץ,  של  הפלנטרי 
מלכות,  מושבי  כרובים,  שרפים,  ביותר(:  הפנימית  מזו  )החל  המלאכים  טבעות  תשע  את 
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מלכויות, מעלות, כוחות, נסיכויות, מלאכי עליון, מלאכים. בעוד הכול מתבוננים בפני הבורא, 
מי  דיוניסיוס,  כי  מעירה  ביאטריצ'ה  החלד.  רקיעי  אל  מטה  כלפי  מנתבים  הם  עוצמתם  את 

בתיאורו.  דייק  זה,  בנושא  חיבור  שכתב 

פיו.  וביאטריצ'ה משיבה עליהן בטרם פתח את  דנטה מעלה בדעתו מספר שאלות,   .29 קנטו 
של  שטיעונו  מכאן  כליל.  טהורים  וצורה  מחומר  אלוהים  בידי  נוצרו  מסבירה,  היא  המלאכים, 
קבוצה  אמנם  שגוי.  והרוח,  החומר  בריאת  בטרם  נבראו  המלאכים  שלפיו  הירונימוס,  הקדוש 
גוערת  ביאטריצ'ה  לנצח.  סביב  חגים  והם  בו,  נותרו  היתר  אך  מעדן,  גורשה  מלאכים  של 
לאמונה  להטיף  במקום  המלאכים,  מהות  בדבר  כרס  סברות  המעלים  ובמטיפים  בתיאולוגים 

ותמימה.  שלמה 

המזהיר  יופיה  שגובר  ככל  כי  ומודה  ביאטריצ'ה,  של  יופיה  לנושא  חוזר  דנטה   .30 קנטו 
עצמו  הבורא  ורק  בו  להבחין  מסוגל  אנוש  בן  אין  מכבר  זה  וכי  אותו,  מלתאר  ידו  קצרה  כן 
האמפיריום,  הוא  האולטימטיבי,  יעדם  אל  השניים  נוסקים  וכה  כה  בין  פניה.  מזיו  נהנה 
בצורתם  וקדושים  מלאכים  לראות  יזכה  שעתה  לדנטה  מבהירה  ביאטריצ'ה  האלוהים.  משכן 
שבה  עין,  להרף  בסנוורים  שהוכה  לאחר  המתים.  תחיית  ביום  יופיעו  שהללו  כפי  האנושית, 
פרחים  ראשי  על  ונוחתים  אש  רשפי  מעופפים  מתוכו  נור,  די  נהר  נגלה  ולעיניו  ראייתו  אליו 
הנחל  זאת,  עושה  הוא  בנחל.  עיניו  את  לטבול  לו  ממליצה  ביאטריצ'ה  הנחל.  לגדות  הגדלים 
שכמותו  זוהר  מתוכו  המקרין  מידות  עצום  ורד  של  לתבנית  הופכים  האש  ורשפי  לים,  הופך 
לא ראה עד הנה. ביאטריצ'ה מצביעה על כמה מעלעלי הוורד שאינם מיושבים במלואם: אחד 
מהם שמור לקיסר הנרי השביעי, מי שיבקש לשחרר את איטליה. האפיפיור קלמנט החמישי 

השמיני.  בוניפציוס  של  לצדו  בתופת,  מקומו  את  שימצא  סופו  אך  בעדו,  לעצור  יבקש 

הבאות  דבורים  לכוורת  הוורד  סביב  בהמוניהם  החגים  המלאכים  את  ממשיל  דנטה   .31 קנטו 
בפני  דנטה  מתבונן  באושר,  גואה  כשלבו  הכוורת.  אל  והבאתו  הצוף  אחר  בחיפוש  ויוצאות 
הוא  אולם תחתיה  אלו,  הם  מי  אותה  מנת לשאול  על  ביאטריצ'ה  אל  פונה  הוא  הוורד.  שוכני 
בתפקיד  השמיימית  אהובתו  של  מקומה  את  התופס  רַנר,  ּבֶ הקדוש  הוא  מכובד,  זקן  רואה 
במרכז  השוכנת  הבתולה  במרים  דנטה  מתבונן  ברנר  של  בהמלצתו  באמפיריום.  ומורה  מדריך 

הוורד. 

הדמויות  מן  כמה  על  ומצביע  בוורד,  הישיבה  שורות  סדר  את  לדנטה  מסביר  ברנר   .32 קנטו 
המקיפות את מרים, והן: חוה, רחל, שרה, רבקה, יהודית ורות. כולן האמינו בבואו של המשיח 
בנדיקטוס  המטביל,  יוחנן  פרנציסקוס,  הקדושים:  כבוד  שוכנים  הנשים  עזרת  מול  הנוצרי. 
מצויים  תחתם  מבוגרים,  צדיקים  שוכנים  הוורד  של  העליון  שבחלקו  בעוד  ואוגוסטינוס. 
הילדים. דנטה מפנה את מבטו אל מרים, והכול פוצחים במזמור "אווה מריה". בינתיים מציג 
יוחנן )השליח(, משה, חנה  ברנר צדיקים וקדושים נוספים לעיני דנטה, ביניהם: אדם, פטרוס, 
אם מרים ולוצ'יה הקדושה. ברנר אומר לדנטה שעל מנת לזכות למענו בריאיון פנים אל פנים 

מרים.  של  הטוב  לרצונה  זקוק  הוא  ישוע,  עם 
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את  לקבל  לבנה  תמליץ  למען  מרים,  לפני  והודיה  הלל  תפילת  נושא  ברנר  הקדוש   .33 קנטו 
מבטה  את  מרים  מסבה  שהשתכנעה  לאחר  לארץ.  שובו  את  תבטיח  וכי  לריאיון,  המשורר 
זוכה  הוא  שנתבקש,  כפי  עושה  דנטה  כמוה.  לעשות  בדנטה  מפציר  וברנר  במרכז,  האור  אל 
מאלוהים  מבקש  הוא  אובד.  זיכרונו  שכן  פרטיו  את  לזכור  יכול  איננו  אולם  חיזיון,  לראות 
בלבד.  חלקית  נענית  בקשתו  ארצה.  חזיונו  את  להביא  שיוכל  מנת  על  להיזכר,  לו  לעזור 
בדמות  הקדוש  השילוש  נגלה  לעיניו  היקום.  בספר  יחדיו  כרוכים  ו"תוכן"  "מקרה"  רואה  הוא 
ל  ׁשֶ ּכֹחֹו  ל  ׁשַ ּכָ "ְוָכאן  שכן:  לכך,  מעבר  לא  אולם  זה.  את  זה  המשקפים  זוהר  מעגלי  שלושה 

ְמיֹוִני..."  ּדִ עֶֹמק 

העדן של דנטה – הצורה והתוכן
הקתולית  הדוקטרינה  את  גיבוש  לידי  להביא  דנטה  על  היה  הנה,  עד  הכתוב  את  לסכם  אם 
בימיו,  הכנסייה  אבות  בכתבי  אם  האפיפיור,  מטעם  בצווים  אם  בימיו,  ששררה  לעדן  ביחס 
זאת בתוספת רבת  נידון הנושא.  ואם במובאות מן ההחלטות של הוועידות האקומניות שבהן 
בייחוד  הכנסייה,  אבות  על  כלליים  בקווים  נסמך  וכשהוא  המקרא,  של  האוטוריטרי  המשקל 
של  הגיאוצנטרית  תורתו  ואת  ההלנו-רומי  המיתוס  את  אליהם  ומוסיף  אקווינס,  תומס  על 
ובכולם  לחוד  מהם  אחד  בכל  לעיל,  שראינו  כפי  אולם  מעטים,  לא  מקורות  לכאורה,  תלמי. 

דנטה.  של  הדמיון  הפלגות  לנו  תורמות  העיקר  את  כן  ועל  די,  אין  יחד  גם 
)וראו המבוא בכרך א'(, קובע המשורר  בראש וראשונה, כפי שהצגתי זאת בעיקר בתופת 
מי יירקב לעד במדמנת השאול, ומי יתכבד ויבוא בשערי העדן. אכן החלטה גורלית, שהייתה 
עד כה נחלתה הבלעדית של ההשגחה העליונה. ככל הידוע, לא קיימת בחיבורים התיאולוגיים 
למיניהם, לא ביהדות ולא בנצרות, רשימת משלוח מפורטת המשגרת את הרשעים והצדיקים 
לפניו  שאיש  את  בידיו  אפוא  נוטל  אליגיירי  דנטה  האמת.  עולם  מדורי  אל  המלא  בשמם 

והחסד.  העונש  למידות  קני-מידה  וקובע  לעשות,  העז  לא  )ואחריו( 
הדגם  מן  בעיקר  לעיל,  כאמור  הלקוח,  המבני-צורני,  ההיבט  הערכי.  בהיבט  זאת 
מודע  זאת  עם  האפשר.  ככל  מדויק  טכני  למפרט  דנטה  אצל  זוכה  תלמי,  של  הגיאוצנטרי 
מנת  על  חומר  די  בידו  אין  הקומדיה,  של  הקודמים  חלקיה  לשני  בניגוד  כי  לעובדה  המחבר 
יספיק  לא  דמיונו  שמא  חושש  הוא  מזו,  יתרה  שורות.  ל-5000  קרוב  קנטי,   33 בו  למלא 
רוחות  אצל  לתאר  הכול,  ככלות  אחרי  אפשר,  מה  וכי  בעדן;  תיאורים  מאין  יש  ליצור  לו 
בפניו  הניצבת  הקשה  הבעיה  את  דבר?  מתרחש  לא  בו  מוחלט,  אושר  של  בעולם  השרויות 
חוזרים  תיאורים  ב.  הנוצרית;  בדֹוגמה  ממושכים  דיונים  א.  אופנים:  בשלושה  דנטה  פותר 
ונשנים של החיזיון האור-קולי המתחולל מול עיניו )המוכות סנוורים( בכל אחת מן הסֶפרות; 
או שההלם  העדן,  פלאי  ידו קצרה מתאר את  כי  הקורא,  בפני  לפרקים,  החוזרת  ג. התנצלות, 

שיש.  מה  זה  אולם  כך,  על  מצר  והוא  אבד  שזיכרונו  עד  רב  כה  היה 
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כי  ההכרה  והם:  הבאים,  בקנטי  והרחבה  פיתוח  לכלל  יגיעו  אשר  הרהורים  כולל  הפרולוג 
ביטוי  העיקרית,  הפיזית  ותכונתו  החושי  ביטויו  הוא  והאור  האלוהי,  לחסד  עדות  הוא  היקום 

כאחד. והרוחני  הפיזי  במובנה  להשראה 
 דנטה וביאטריצ'ה נמצאים עדיין בגן העדן הארצי, ממנו הם מרקיעים אל הרקיע הראשון, 
של  במבנה  רקיעים  תשעה  של  מערך  הוא  העדן  העדן.  סֶפרות(  )או  רקיעי  מבין  הנמוך  הוא 
לכת;  כוכבי  נעים  ורקיע  רקיע  כל  בקרב  היקום.  במרכז  הקבועה  הארץ  את  הסובבים  טבעת, 
ציר  הוא  המרכזי  הלכת  כוכב  השמיני.  הרקיע  הוא  להם,  המיוחד  ברקיע  קבועים  ֶשֶבת  כוכבי 

שמו.  את  לו  מעניק  כן  ועל  הרקיע, 
מצוי  הרקיעים  תשעת  מעל  הנגאלים.  נשמות  דנטה  של  לעיניו  נגלות  השונים  ברקיעים 
העליונה  תחתיו,  ולחלל.  לזמן  מחוץ  הנמצא  ובכבודו,  בעצמו  הבורא  של  משכנו  האמפיריום, 
שאר  כל  את  המניעה  הראשון",  "המניע  היא   ,Primum Mobile שמה  הסֶפרות,  תשע  שבין 

יכול. הכול  של  האנרגטית  בהשראתו  שמתחתיה  הרקיעים 
הוא סיפור ארבעת הצדיקים שנכנסו  לכך  דוגמא  לגבי העדן.  וספק  התלמוד מגלה איפוק 
ורק  לכופר,  היה  אבויה  בן  אלישע  דעתו,  ונטרפה  הציץ  זומא  בן  ומת,  הציץ  עזאי  בן  לפרדס. 

שבא.8  כלעומת  ויצא  נכנס  עקיבא  רבי 
אל  אפוא  נוסקים  הם  וביאטריצ'ה.  דנטה  על  משפיע  איננו  הצדיקים  שסיפור  נראה  אולם 
על  האלוהים  כס  אל  ומעופפים  הנוצרי,  הפסחא  חג  במועד  ד'  יום  של  הצהריים  בשעות  על 
והגיונה.  תפארתה  בכל  זו  בהזדמנות  המתגלה  תלמי,  של  הגיאוצנטרית  האסכולה  מיטב  פי 
שחורים,  חורים  הגדול,  המפץ  של  התיאוריות  נטול  עולמם  אל  להתגעגע  שלא  קשה  אכן, 
דנטה  ידע  לו  הן  ה-14.  במאה  ההם  התמימים  האנשים  של  וכיוצ"ב,  גלקסיות  אור,  שנות 
הנדרש  הזמן  פרק  וזהו  אור,  שנות  ארבע  במרחק  מצוי  לארץ  ביותר  הקרוב  הֶשֶבת  כוכב  כי 
של  נוסחתו  את  הכיר  לו  וחומר  קל  הֶשֶבת,  כוכבי  רקיע  לבין  שבתאי  רקיע  בין  לבלות  ממנו 
ביעדים  ומסתפק  כולו  המסע  על  מוותר  היה  לאנרגיה,  מסה  בין  השוויון  בדבר  איינשטיין 

הטוהר.  וטור  התופת   – לבית  הקרובים  בני-הישג 
תשעת הרקיעים, בסדר עולה הם: הירח, כוכב מרקורי, נוגה, השמש, מאדים, צדק, שבתאי, 
מושב  האמפיריום,  מן  להשראה  זוכה  העליון  הרקיע  הראשון.  המניע  הֶשֶבת,  כוכבי  רקיע 
נעדרת  ומיקום בחלל,  "מעליו" המציינת ממד  לציין שהתיבה  )מן הראוי  השכינה המצוי מעליו 

והזמן(.  החלל  לממדי  מחוץ  מצויה  כולה  הרקיעים  מערכת  שכן  הנוכחי,  במקרה  משמעות 
למסע  מסעו  את  ממשיל  המיתולוגיה,  מן  ואלגוריות  דימויים  על  האמון  דנטה, 
נחצה  טרם  מפליג  הוא  בו  שהים  אלא  יאזון.  של  בראשותו  הזהב  גיזת  אחר  הארגונאוטים 
יותר מכל מסע בעבר.  בידי איש, ומכאן שהקורא צפוי להתפעל מתיאורי מסעו של המשורר 
הנכון  הפירוש  הוא  יותר,  אף  אולי  דנטה  ולפי  פחות,  לא  חשוב  די.  לא  עיניים  במראה  אולם 
רק  במשמעות  זוכה  מצרים  מלך  פרעה  של  חלומו  הכול,  ככלות  אחרי  רואות.  עינינו  לאשר 
העניק  דניאל  רק  אולם  הקיר  על  הכתובת  את  ראה  בלשאצר  אותו,  מפרש  שיוסף  לאחר 
אם  בטוח  הוא  אין  שכן  דנטה,  את  מעסיקה  והתיאור  הפרשנות  סוגיית  לכתוב.  משמעות 

ב(. )י"ד,  חגיגה  מסכת  	.8
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בפתיחת  מיד  לפרשם.  וחומר  קל  מבינתו,  הנעלים  דברים  לתאר  תמותה  בן  של  ביכולתו  יש 
דאגתו: את  הקורא  עם  המשורר  חולק  לעדן  הראשון  הקנטו 

ַהּזַֹהר,  ְמאֹד  ַרב  ּבֹו  ָרִקיַע  ּבָ ָהִייִתי 
ַעל  ִמּמַ ב  ָ ַהּשׁ ר  ֲאׁשֶ ָבִרים  ּדְ ם  ׁשָ ָרִאיִתי 
ׁשֹוֵכַח.  אֹוָתם  ְוהּוא  לֹוַמר,  כֹחֹו  ּבְ ֵאין 

ֶחְפֵצנּו,  ְמחֹוז  ֱאֵלי  ֲאַנְחנּו  ְקֵרִבים  ֵעת  י  ּכִ
ה  ֲעֻמּקָ ּכֹה  ְתהֹום  ּבִ בּוָנֵתנּו  ּתְ ׁשֹוַקַעת 

ַאֲחֶריָה.  עֹוד  עֹוֵקב  רֹון  ּכָ ַהּזִ ֵאין  ׁשֶ

ֲעַדִין,  מִֹחי  ֶלֱאצֹר  ּיּוַכל  ׁשֶ ל  ּכָ זֹאת  ִעם 
קֶֹדׁש,  ַמְמֶלֶכת  אֹוָתּה  ּבְ ָחִזיִתי  ְראֹות  ַהּמַ ִמן 

ְוָהְלָאה.  ֶזה  ְנטֹו  ִמּקַ יִרי  ׁשִ לּוז  הּוא  ִיְהֶיה 
)12-4  .1 )קנטו 

נאלץ  העניין,  לצורך  הקתולית-רומית  באמונתו  להיעזר  יכול  הוא  שאין  ומאחר  לו,  בצר 
וההשראה  השמש  אל   – לאפולו  והפעם  האלילי,  הניסיון  בעלי  לעזרת  לפנות  המשורר 
לשירתו.  הדרושה  הנכונה  הרוח  את  בו  ויפיח  בידו  יסייע  זה  למען  ובעצמו,  בכבודו  הפיוטית 
מרבה  בו  פיוטי-תיאולוגי  סינקרטיזם  קודש,  לרוח  הפגני  האליל  את  דנטה  הופך  זה  באופן 
בשערי  אפולו  את  שהכניס  כיוון  בפרט.  ובעדן  הקומדיה  פרקי  בכל  שימוש  לעשות  המשורר 

כי:  ומקווה  דנטה  ממשיך  האמונה, 

דֹוָלה,  ּגְ ֵרָפה  ׂשְ ית  ַיּצִ ָזִעיר  ְוִניצֹוץ  ֵיׁש 
י  ּנִ ִמּמֶ טֹוִבים  קֹולֹות  ַאֲחַרי  י  ּכִ ר  ֶאְפׁשָ

ְלַמֲעֵנהּו. ִיְזּכּו  ְלִקיָרה,  ה  ִפּלָ ּתְ אּו  ִיּשְׂ
)36-34  .1 )קנטו 

את  להביא  המבקש  דנטה,  כן,  כי  הנה  אפולו.  של  משכנו  הפרנסוס,  פסגת  כידוע,  היא,  קירה 
בלבד,  זו  ולא  אלילים.  עובדי  באמצעות  משימתו  את  לבצע  נאלץ  לעולם,  הנוצרית  הבשורה 
פחות  שעל  יצוין  בעקבותיו.  ילכו  י..."  ּנִ ִמּמֶ טֹוִבים  קֹולֹות  "...ַאֲחַרי  גם  כי  מקווה  שהוא  אלא 

האינקוויזיציה.  במרתפי  כופרים  נתייסרו  מזה 
אל  השמיימית  אהובתו  של  הנאמנה  בהדרכתה  מגיע  הוא  משים,  בלי  והנה,  מדבר,  עודו 
במים.  לּו השתקפו  כמו  דהות,  דמויות  פני  רואה  דנטה  הראשון.  הרקיע  נקרא  על שמו  הירח, 
את  לראות  מנת  על  לאחוריו  פונה  הוא  נשקפות,  בבואות  אך  הן  אלה  כי  סבור  שהאיש  כיוון 
את  אלא  רואה  הוא  ואין  האמת,  היא  שההשתקפות  לו  מתברר  אולם  האמיתיות,  הדמויות 
דונטי,  פורזה  של  אחותו  בפיקרדה,  פוגש  הוא  הרוחות  בין  האלוהי.  האור  מכוח  השתקפותן 
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מקום  אל  שואפת  פיקרדה  אין  אם  תוהה  דנטה  ילדיו.  ואם  אשתו  ֶג'מה,  של  דודו  ובן  ידידו 
לו: משיבה  זו  אולם  העדן,  רקיעי  בין  יותר  נעלה 

ִנְכַסְפנּו,  ִאּלּו  ִמּזֹו  בֹוָהה  ַהּגְ ְסֶפָרה  ֶאל 
ְרצֹונֹו  ֶאת  סֹוֵתר  ֶחְפֵצנּו  ָהָיה  ָאז  י  ּכִ

אֹוָתנּו. יב  הֹוׁשִ זֹאת  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ַהּבֹוֵרא  ל  ׁשֶ

ֵאּלּו, ְסֶפרֹות  ּבִ זֹאת  ּכָ ְמִריָבה  ְרֶאה  ּתִ לֹא  ַאְך 
ַאֲהָבה  ֶטַבע  ַעל  ֵהיֵטב  ְחׁשֹב  ּתַ ִאם  י  ּכִ

ְמחֹוזֹוֵתינּו.  ּבִ ַנאי  ּתְ הּוא  ֶזה  ֶחֶסד  ׁשֶ ְמָצא  ּתִ

כֹונּוֵתנּו  ִמּנְ עֹוָלה  ַהּזֹאת  ָרָכה  ְוַהּבְ
ַעל,  ִמּמַ ָהֵאל  ִלְרצֹון  ֵמֵעֶבר  ַלְחרֹג  ּלֹא  ׁשֶ

ֶחְפֵצנּו. ִלְהיֹות  הֹוֵפְך  ָהֱאלֹּהַ  ֵחֶפץ  ְך  ּכָ
)82-74  .1 )קנטו 

תכונותיהם הבלתי מושלמות של שוכני שלושת הרקיעים הרחוקים ביותר מן הכס האלוהי, 
על  היררכיה  קיימת  בעדן  גם  הטוהר,  ולטור  לתופת  בדומה  כי  הדעת  על  להעלות  עלולות 
הארץ,  כדור  ִצלו של  בטווח  מצויים  אלו  רקיעים  גם ששלושת  מה  הזכאי.  סגולותיו של  פי 
רוחות אלה  גם אם  ונוגה. אולם  כוכב מרקורי  ירח,  על בסיס חרוט הצל שמטילה הארץ על 
המחולקות  הבאות  הסֶפרות  ארבע  שוכני  לעומת  מערכם  מוריד  הדבר  אין  בליקויים,  ניחנו 
בקנטו  ביאטריצ'ה,  מפי  במפורש  זאת  לנו  אומר  דנטה  שוכניה.  תכונות  פי  על  אחת  כל 

הרביעי:

 , ֱאלֹּהַ ְלֵחיק  ְקרֹוִבים  ֵרת,  ׁשָ ַמְלֲאֵכי  לֹא 
ּוְבַחר   – יֹוָחָנן  לֹא  מּוֵאל,  ׁשְ ה,  מֹׁשֶ לֹא  ם  ּגַ

ה,	 ַמִרּיָ לֹא  ֲאִפּלּו   – מֹות  ׁשֵ ֵני  ְ ִמּשׁ ֶאָחד 

ָהֵעֶדן  ה  ִמּזֶ ַאֵחר  ַמִים  ׁשָ ְזבּול  ּבִ ִבים  יֹוׁשְ
ְלָפֶניָך,  ָרִאיָת  אן  ּכָ ׁשֶ מֹות  ׁשָ ַהּנְ ל  ׁשֶ

ה...  ֵמֵאּלֶ ה  ִיְרּבֶ ְולֹא  ם  ְזַמּנָ ִיְפַחת  לֹא  ם  ּגַ
)33-28  .4 )קנטו 

האלגוריה השמיימית – תבניות בשמים 
החלל  את  וגודשות  הלכת  כוכבי  בין  החגות  המאירות,  הנשמות  של  הסיבובים  בפיתולי 
התבניות  אחת  לבו.  תשומת  את  המרתקות  אור  של  תבניות  דנטה  מגלה  ונוצץ,  רושף  בזוהר 
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המורכבות והנפלאות בעיניו מתרחשת בפתיחה לקנטו 13. בשני הקנטי הקודמים תיאר דנטה 
שתי טבעות של שנים עשר מחוללים )ביחד כ"ד, כמספר ספרי התנ"ך( החגים סביבו ובפיהם 

הקורא מן  מבקש  הוא  עתה  מזמור. 

ָרִאיִתי,  ה  ַעּתָ ׁשֶ ֶאת  ָלַדַעת  ְרצֹוְנָך  ּבִ ִאם 
יַח,  ֵמׂשִ ֲאִני  ּוְבעֹוד  ְמיֹוְנָך,  ּדִ ֶאת  ץ  ַאּמֵ

ְלַרְגֶליָך.  ֶסַלע  ּכְ ּמּוי  ַהּדִ ֶאת  ְנצֹר 
)3-1  .13 )קנטו 

ביניהם  כוכבים, מבין המזהירים שבשמים,  ֵזרים המורכבים מ-15  הוא תבנית של שני  הדימוי 
לקוח  דנטה,  של  וכדרכו  הקטנה.  הדובה  מן  כוכבים  שני  וכן  הגדולה  הדובה  כוכבי  שבעת 

המיתולוגיה:  מן  האלגורי  הדימוי 

ִמינֹוס,  ל  ׁשֶ ּתֹו  ּבִ ָקְלָעה  ֵזר  ּכְ אֹותֹות  ֵני  "ִלׁשְ
ֶות.  ַהּמָ ת  ִצּנַ בֹוא  ּבְ ה  ָחׁשָ ָאִריַאְדֶנה  ְלֵעת 

)15-14  .13 )קנטו 

תבנית  והיא  בעיר,  ביותר  הטובה  ההצגה  לקראת  הקורא  את  להכין  הוא  התיאור  של  ייעודו 
לעומתה. חיוור  צל  אלא  איננו  הנוכחי  המראה  אשר  הראשון,  המניע 

המעופפות  בנשמות  המשורר  מתבונן   ,)18 )קנטו  הצדק  כוכב  של  והטהור  הצח  באורו 
 “diLiGiTE JUsTiTiaM QUi JUdiCaTis TErraM” הלטיני  המשפט  את  ורושמות  ציפורים  בדמות 
זו לזו וצרות תבנית של האות  )אהבו את הצדק, אתם שופטי הארץ(. לאחר מכן חוברות כולן 
רומי  נשר  של  תבנית  ליצירת  הרוחות  מתקבצות   19 בקנטו  במשפט.  האחרונה  האות   ,M
האלוהי.  הצדק  בסוגיית  המשורר  את  משכיל  וזה  הבורא,  של  שליחו  זו  בהזדמנות  המשמש 
מכולם.  לו  היקרים  והם  וגבתו,  עינו  את  המרכיבים  הרוחות  ששת  את  הנשר  מונה   20 בקנטו 
ריפאוס  וכן  טריאנוס  הקיסר  אלילים:  עובדי  וחזקיהו; שני  דוד המלך  ישראל:  בני  שני  ביניהם 
התמוהה  החלוקה  סיציליה.  מלך  השני  ווילהלם  קונסטנטין  הקיסר  נוצרים:  ושני  הטרויאני; 
ולהדגיש את מחויבותו של  באה לשוב  הנוצרית,  בתיאולוגיה  דידקטית  ראשון מבחינה  במבט 

הדתי.  להיבט  מכן  לאחר  ורק  וראשונה,  בראש  מוסר  לערכי  המחבר 
הלבן באמפיריום.  הוורד  היא תבנית  בעדן  ביותר  והממושך  ביותר  הדימוי המורכב  תבנית 
הוורד הוא בבחינת אמפיתיאטרון רחב ממדים, בו מוצאות הרוחות את משכנן בטורי מושבים 
תחילה  ישוע.  מאמיני  ַמפתח  פי  על  ואופקית,  אנכית  ומחולקים  ומעלה  המרכז  מן  העולים 
המאמינים בו בטרם ההתגלות, קרי: דמויות מן התנ"ך, ולאחר מכן מי שהאמין בתורתו לאחר 
שתי  ״מבואות״(.  בפרק  ושוכניו"  הלבן  "הוורד  ראו:  )להרחבה  הצלב  על  הנוצרי  המשיח  מות 
המטביל  ויוחנן  העבריות  הנשים  ולמרגלותיה  מזה,  ישוע  ֵאם  מרים  הן  המרכזיות  הדמויות 
שהה  דנטה,  של  הראשון  הביוגרף  בוקאצ'ו,  לטענת  זכר.  ממין  הנצרות  קדושי  ומתחתיו  מזה, 
המשורר בפריס פרק זמן לצורך לימודים, ובביקוריו בכנסיית נוטר-דאם ראה את הוויטראז'ים 
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בחיבורו  לפרטים  מוגבל  בעירבון  להתייחס  יש  אם  גם  הוורד.  תבנית  את  שרטט  פיהם  שעל 
המצויר  לבין  דנטה  של  תיאורו  בין  דמיון-מה  קיים  כי  להכחיש  אין  דנטה,  על  בוקאצ'ו  של 

הסן.  גדות  שעל  הקתדרלה  של  והדרומיים  הצפוניים  החלונות  על 
הוורד  משכנות  אל  נכנס  הוא  מבחוץ.  צופה  צליין  של  בתפקיד  מסתפק  איננו  דנטה 
זאת  מבהיר  המשורר  מבחוץ.  הבא  באור  השתקפותו  את  רואים  אנו  מכך  וכתוצאה  מבפנים, 

לקורא:

ַקְרַנִים  ת  ֵמֲאֻלּמַ ָלַעִין  ְרֶאה  ַהּנִ ל  ּכָ
,Primum Mobile-ִמ ֶקֶפת  ׁשְ ַהּנִ נֹוֵבַע, 
ַיַחד.  ם  ּגַ נּוָעה  ְוַהּתְ הּכַֹח  ְמקֹור  ְוהּוא 

ה,  ְלַמּטָ ֲאַגם  י  ִמּמֵ ָקף  ִנׁשְ  – ָהָהר  ּוְכמֹו 
ִיְפָעתֹו  ּבְ ׁש  ּקֵ ּבִ ְלִהְתּבֹוֵנן  לּו  מֹו  ּכְ

ב,  ֵעׂשֶ ַפע  ְוׁשֶ ָרִחים  ּפְ ַמְחְלצֹות  ּבְ עֹודֹו 

עֹות  ַטּבָ ֶאֶלף  ּבְ ְסחֹור  ְסחֹור  סֹוְבִבים  ְך  ּכָ
ָרִאיִתי  ָהאֹור  ֵמַעל  ֵמֶהם  ָקִפים  ְוִנׁשְ

ְלֵעֶדן.  ָחְזרּו  ר  ֲאׁשֶ נּו  ֵמִאּתָ ה  ֵאּלֶ ֶאת 
 )114-106  .30 )קנטו 

האסכולה  את  הופך  דנטה  כי  ולטעון  לכת  להרחיק  מופרז  זה  יהיה  אם  גם  זאת,  עם 
הארץ  להיות  באשר  בלבו  שמכרסם  הספק  מן  להתעלם  אין  פיה,  על  תלמי  של  הגיאוצנטרית 
העולים  בדברים  הבורא.  לבין  בינה  הזיקה  בשל  קיומו,  עילת  גם  למעשה  ומכאן  היקום,  מרכז 
של  לבקשתה  כך  הספק.  והן  האירוניה  הן  אחת  ובעונה  בעת  ניכרים  בנידון,  מפורשות  בדעתו 
פרספקטיבה  לקבל  מנת  על  בו  נמצא  שהוא  המקום  מן  בארץ  להתבונן  יואיל  כי  ביאטריצ'ה 

ממש:  של 

ִמְתּבֹוֵנן  ָאחֹוָרה,  ֵעיַני  ֶאת  י  ֵהַסְבּתִ
ָהָאֶרץ,  ֶאת  ָרִאיִתי  ֶפרֹות,  ַהּסְ ַבע  ׁשֶ ָכל  ּבְ

י.  ְכּתִ ִחּיַ ַקל  ַלַעג  ּבְ ְלַמְרֵאהּו  ָקט,  ּדּור  ּכַ

ְלִפיָה  ָבָרה  ַהּסְ ִעם  ֵאפֹוא,  ים,  ַמְסּכִ ֲאִני 
יו  ְרַעּפָ ּשַׂ ׁשֶ ּוִמי  ִהיא,  זּוָטא  ַאְך  ָהָאֶרץ 
ֶנֶפׁש.  ּוַבַעל  ָאִציל  הּוא  ה  ּנָ ִמּמֶ ַמְרִחיק 

)139-134  .22 )קנטו 

האחרונה  בשורה  כמצוין  רוחני,  בניכור  דנטה  תומך  קט(  )כדור  הפיזי  הספק  את  כן  כי  הנה 
הארץ,  כדור  לגבולות  מחוץ  ארכימדית  נקודה  לקורא  אפוא  מגיש  דנטה  לעיל.  המצוטטת 

תלמי. של  תבניתו  את  לשנות  מבלי  וזאת 
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תורת המפגשים – מי ומי בעדן, היכן ולשם מה?
ומיהיכןקנטו מה?מי   ִמסדרי לשם 

מלאכים
מעלות

1
לעדן, עלייה 
היקום מבנה 

5-2

הרקיע   – הירח 
הראשון

פיקרדה,
קונסטנצה הקיסרית 

הירח,  כתמי 
השמיימית,  התבונה 

חופשי רצון 

רוח,מלאכים עוז 
הושלמו שלא  נדרים 

7-5
מרקורי  כוכב 

השני הרקיע   –
יוסטיניאנוס,  הקיסר 

רומיאו
האימפריה  תולדות 

גאולה הרומית, 
עליון צדק,מלאכי 

תהילה למען  הישגים 

9-7
– נוגה 

השלישי הרקיע 
קוניצה,  מרטל,  שרל 

הזונה רחב  פולקה, 
 חברה, 

זכויות גזילת 
נסיכויות איפוק, 

יתרה התלהבות 

הארץ כדור  של  לצלו  מעבר  אל  נסיקה 

הרקיע 14-10  – השמש 
הרביעי

אלברטוס,  אקווינס, 
פטרוס  גרציאנוס, 
שלמה  לומברדוס, 
דיוניסיוס,  המלך, 

בואתיוס,  אורוסיוס, 
ריקרדו,  בדה, 

אוגוסטין,  בונבנטורה, 
הוגו,  אילומינטו, 

קומסטור,  פטר 
נתן,  הספרדי,  פטרוס 

אנסלם,  כריזוסטום, 
יואכים רבנוס,  דונטוס, 

פרנציסקוס  חיי 
ודומיניקוס,

שלמה חוכמת 

דעתכוחות שיקול 

הרקיע 20-18  – צדק 
השישי

דוד  צדק:  שליטי 
טריאנוס,  המלך, 

קונסטנטין,  חזקיה, 
מלך  השני  וילהלם 

ריפאוס סיציליה, 

מול  אלוהי  צדק 
חסד  אנושי,  צדק 

וגאולה אלוהים 

צדקמלכויות 

שבתאי 22-21
הרקיע   –

השביעי

דמיאנוס,  פטרוס 
מקריוס,  בנדיקטוס, 

רומואלדוס

נקם  נגזר,  גורל 
במנזרים  אלוהי 

המושחתים

מושבי 
מלכות

דעת  שיקול 
וסובלנות

שבת 27-23 כוכבי 
הרקיע   –

השמיני

הקדוש  הבתולה,  מרים 
יעקב,  הקדוש  פטרוס, 

אדם  יוחנן,  הקדוש 
הראשון

בשלוש  נבחן  דנטה 
תיאולוגיות,  סוגיות 

פטרוס  הקדוש 
הכנסייה,  את  מוכיח 

מוכה  דנטה 
בסנוורים

וחסד כרובים תקווה  אמונה, 
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בפסגת  יעדו  אל  דנטה  מגיע  בהם  הקומדיה,  של  הראשונים  חלקיה  בשני  למסעו  בדומה 
שוכני  לבין  בינו  מפגשים  של  ארוכה  שורה  באמצעות  התופת  במעמקי  או  הטוהר  הר 
הסברים  אמנם  לו  מעניקה  לכן,  קודם  לוורגיליוס  בדומה  ביאטריצ'ה,  בעדן.  גם  כך  המקום, 
שונים  פרטים  על  דנטה  לומד  עצמן  הרוחות  מפי  רק  אולם  תיאורטי,  רקע  בבחינת  כלליים, 
הקיסר  לו  מעניק   16 בקנטו  כך  הארץ.  על  לרשע  ביחס  לעדותם  בנוסף  זאת  מקום,  תלויי 
היישר  באה  שזו  העובדה  הרומית.  האימפריה  של  קורותיה  על  רקע  הרצאת  יוסטיניאנוס 
מאבות  קצ'אגווידה,  האותנטיות.  חותם  את  לדבריו  מעניקה  הקיסרים,  מגדולי  אחד  מפי 
לידתו,  בטרם  גדולתה,  בימי  פירנצה  על  מקורי  מבט  למשורר  מספק  דנטה,  של  אבותיו 
על  החוזרת  לתבנית  עדים  אנו  המקרים  בשני  מכן.  לאחר  העיר  של  המצערת  שקיעתה  ועל 
מזימות  כסף,  בבצע  המושחת  ההווה  עליבות  מול  ניצב  ההרואי  העבר  פאר  בקומדיה,  עצמה 
המתרחש.  רקע  על  משמעות  מקבל  לגלּות  דנטה  של  גירושו  כן,  כי  הנה  רוחני.  ושפל 
וגורלו האישי הוא אפוא סמל לתהליך  והגבורה,  המשורר הוא קורבן לאובדן ערכי האצילות 
מבלי  עתידו,  את  דנטה  לעיני  המציג  קצ'אגווידה,  של  הקודרת  נבואתו  מכאן  ההיסטורי. 

במילים:  לברור 

– ֵמֲאחֹוֶריָך  ְנטֹׁש  ּתִ ְלָך  ָקר  ַהּיָ ל  ּכָ
ת  ׁשֶ ַהּקֶ ֵחי  ּטְ ִמּמַ ִראׁשֹון  ֵחץ  הּו  ִהּנֵ

ֵמֶאֶרץ.  רּוׁש  ּגֵ יֹוִריד  ָך  ַנְפׁשְ ַעל  אֹוָתם 
ֶחֶסד  ֶלֶחם  הּוא  ַמר  י  ּכִ ְלַמד  ּתִ ְמֵהָרה  ּבִ ְך  ּכָ

ַע  ַיּגֵ ּמְ ַמה  ְוַעד  ְוׁשֹוַע,  ָנִדיב  ד  ִמּיַ
ְמָאֵרַח. ל  ׁשֶ יתֹו  ּבֵ ַמְדֵרגֹות  ּבְ ִטּפּוס 

)60-55  .17 )קנטו 

ומיהיכןקנטו מה?מי  ִמסדרי לשם 
מלאכים

מעלות

הראשון 29-27 המניע 
הרקיע   –

התשיעי

דנטה  של  חזונו 
היררכיית  על 

הבריאה המלאכים, 

שרפים

האמפיריום 33-30
הרקיע   –

העשירי

ברנר,  הקדוש 
הלבן בוורד  המבורכים 

ביאטריצ'ה 
הכס  אל  שבה 

באמפיריום, 
נושא  ברנר  הקדוש 

בקשה  תפילת 
רואה  דנטה  למרים, 

השתקפות  את 
האלוהים
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למרבה האירוניה מזהיר קצ'אגווידה את יוצא חלציו לבל ישלה את עצמו באשר לרעיו לגורל 
לכאורה  החוברים  הגולים,  רעיו  בקרב  גם  המשורר  את  תרדוף  והפלגנות  הריב  קללת  בגלות. 

משותף:  לגורל 

ָעֶליָך  את  ָלׂשֵ ִיְהֶיה  ִמּכֹל  ַהּנֹוָרא  ַאְך 
ֶהֶרף,  ִלי  ּבְ ַהּזֹוְמִמים  ִסיִלים  ַהּכְ ֶחֶבר  ֶאת 

ַיַחד. ם  ּגַ ָך  ִאּתְ ּבֹור  ּבַ ְפלּו  ּנָ ׁשֶ ֵמֵאּלּו 
)63-61  .17 )קנטו 

הקבלה וקדושת השילוש
העדן  זה  במובן  הקומדיה.  כלל  על  החלה  ההקבלה  הוא  דנטה  בסגנונו של  חשיבות  רב  מרכיב 
וִמדרגי טור הטוהר הופכים לרקיעים בעדן;  הוא המשכו הישיר של קודמיו. כך מדורי התופת 
במסעו;  מדריכיו  שלושת  כך  וצדיקים;  מיטהרים  לנידונים,  המשורר  בין  המפגשים  שורת  כך 
בעדן  ביותר  הבולטת  הדוגמא  ניגודים.  דיאלקטי של אחדות  לובשת ממד  וההקבלה  יש  ועוד. 
איש  הראשון,  ובונבנטורה.  אקווינס  הקדושים  של  הסימטריים  בדבריהם  ביטוי  לידי  באה 
 ;)11 )קנטו  מאסיזי  פרנציסקוס  דמותו של  על  מכביר  בדברי שבח שהוא  הדומיניקני,  המסדר 
המקרים,  בשני   .)12 )קנטו  דומיניקוס  הקדוש  את  המהלל  הפרנציסקני,  המסדר  איש  השני, 
ובשניהם  שלו,  במסדרו  המתחרה  המסדר  מייסד  של  זכרו  את  מהלל  הדוברים  מן  אחד  כל 
שופך האיש קיתונות של אשם על השחיתות הפושה במסדרו שלו. אקווינס מבכה את מצבו 
זעמו על הפרנציסקנים שהידרדרו  בונבנטורה שופך את  העגום של המסדר הדומיניקני, בעוד 

תקדים.  חסר  לשפל 
סמל  היא  הקדוש,  השילוש  מן  בעיקר  הנוצרית  בתיאולוגיה  לנו  המוכרת  שלוש,  הִספרה 
היא  הִספרה  אחת.  ובעונה  בעת  הקודש  ורוח  האב  הבן,  קרי:  האלוהית,  והשלמות  האחדות 
דנטה  חייב  לבונבנטורה  ובסמלים.  בדימויים  באלגוריות,  המאוהב  דנטה  בידי  חשיבות  רב  כלי 
 itinerarium Mentis ad deum בחיבורו  הקתולית  הדוקטרינה  למסתרי  פרשנותו  את  רק  לא 
כי  הנוצרית,  לדֹוגמה  כמסד  הקדוש  השילוש  רעיון  את  המדגיש  אלוהים(,  אל  הנפש  )מסע 
קנטי   33 בן  חלק  כל  חלקים:  לשלושה  הנחלקת  בקומדיה  יצירתו  כלל  מסגרת  את  גם  אם 
כל  ל-100(.  המספר  את  לעגל  יהיה  שאפשר  מנת  על  קנטי   34 בן  שהוא  הראשון  )מלבד 
ראשיתו   ,Trivia-ה הוא  הדרכים,  שלוש  מסלול  שורות.  שלוש  בת  היא,  כן  כשמה  טרצינה 
אל  ומגיעה  המופשטת,  הנפש  דרך  אל  העוברת  החומרי,  העולם  בדרך  בונבנטורה  פי  על 
ונצח,  תבונה  חומר,  המשולש:  הקיום  עקרון  הוא   Trivia-שה מכאן  האלוהית.  ההזדהות  דרך 
ישוע:  של  תכונותיו  שלוש  הן  אלו  וערב.  צהריים  בוקר,  היום:  חלקי  לשלושת  המקבילים 
כמקשה  שלושתם  העולים  ורוח,  תבונה  גוף,  הפרט:  של  טבעו  גם  זהו  אלוהי;  רוחני,  חומרי, 
לעיני המשורר  נגלים  חזיונות  ונפש. שלושה  תבונה  באהבה אחת,  הבורא, מאוחדים  אל  אחת 
ברקיע  שמש  של  בדמותו  ישוע   ,)14 )קנטו  המאדים  ברקיע  הבוער  הצלב  בעדן:  במסעו 
היצירה  את  המסיים  בקנטו  ולבסוף   ,)23 )קנטו  בסנוורים  המשורר  עיני  את  המכה  השמיני 
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כולה – חזיון השילוש הקדוש, כאשר המשורר ניצב אל מול פני הבורא. בכל מקום בו אפשר 
הדבר  אין  אם  אפילו  זאת,  מלעשות  יימנע  לא  דנטה  חלקים,  שלושה  בת  מטאפורה  להשחיל 
)קנטו  ַיַחד..."  ם  ּגַ ְמָזִגים  ַהּנִ ְוחֶֹמר  צּוָרה  ל"ַאְחדּות  מטאפורה  מבקש  הוא  למשל,  כך,  מדויק. 
ים  ַהִחּצִ ת  לֹׁשֶ ׁשְ מֹו  ״ּכְ הוא:  מציע  שהוא  המשל  אך  מרכיבים,  בשני  שהמדובר  ברור   .)22  ,29

 .)29  ,24 )קנטו  ת"  ׁשֶ ּלֶ ְמׁשֻ ת  ׁשֶ ִמּקֶ
ולבסוף, אלו הן גם שלוש מצוות היסוד של האמונה הנוצרית מפי הגבורה עצמה, שאותן 
את  ואהבת  אחד...  יהוה  אלהינו  יהוה  ישראל  "שמע  הנוצרי:  המשיח  במילה  מילה  מצטט 
ו',  דברים,  מספר  המובאה  אל  המוסיף  ובכל-מאדך";  ובכל-נפשך...  בכל-לבבך  אלהיך  יהוה 
י"ב,  פי מרקוס,  )הבשורה על  כמוך"  לרעך  "ואהבת  יח, לאמור:  י״ט,  מויקרא,  גם פסוק  ד-ה, 

.)31-30

חיזיון אור-קולי

כולנו אסירי הגדולה. מקץ מסה קריטית של דברי תהילה ושבח לא יעז עוד המבקר 
המצוי לחשוף את כשליו של האמן הדגול. אפילו זה האחרון מעד וטעה, לעולם 

לא ייתפס בקלקלתו. לכל היותר יוסבר כישלונו ב'סגנון חדש ומרתק'. 
ו״ה אודן

מרכיבים  שני  ודרמה,  מתח  הגדושים  הקומדיה,  של  הראשונים  חלקיה  לשני  בניגוד 
ב"אחרית  מאמרי  ראו  )להרחבה  העדן  מן  נעדרים  אפית  יצירה  כל  של  אלה  מכריעים 
הכתיבה  מרפרטואר  מחזות  בהעדר  כרוכה  זאת  שעובדה  בהחלט  ייתכן  זה(.  בכרך  דבר" 
בכלל,  ההלנו-רומים  האפוסים  את  בוריים  על  המשורר  הכיר  זאת  עם  אליגיירי.  דנטה  של 
את  ידע  כי  ספק  ואין  הרף,  ללא  ומצטט  חוזר  הוא  ממנו  בפרט,  לוורגיליוס  אנאידה  ואת 
והאנאידה.  האודיסאה  כגון  במסע  הכרוך  האפי  הסיפור  ביסוד  המונח  הדרמטי  המתח  סוד 
זאת  ציין  יפה  דרמטי.  לקונפליקט  מקום  אין  מוחלט  אושר  של  בעולם  כי  לציין  למותר 

הבבלי:  התלמוד 

ומתן  משא  ולא  ורביה  פריה  ולא  שתיה  ולא  אכילה  לא  בו  אין  הבא  העולם 
ולא קנאה ולא שנאה ולא תחרות, אלא צדיקים יושבין ועטרותיהם בראשיהם 

השכינה... מזיו  ונהנים 
א'. עמוד  י"ז  דף  ברכות,  מסכת 

שתייה  בו  אין  אם  שהרי  התיאור.  עם  שלם  אינו  לבו  המחבר  כי  השיטין  בין  לקרוא  קשה  לא 
בכלל.  אם  מאוד,  מעט  אכן  בו?  יש  מה  ופרייה...  ואכילה 

והעצב  הכאב  נוספות.  הטבות  של  משורה  בעדן  הרוחות  נהנות  הבסיסי  לאושר  בנוסף 
רצונו  עם  אחד  בקנה  עולה  הוא  והלאה  ומעתה  אובד,  החופשי  הרצון  כליל.  העדן  מן  נעדרים 
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של הבורא. הרוחות, יורשי העדן, נהנים בחברת מלאכים וקדושים, וכן בחברת יקיריהם שעלו 
עמם יחד לעדן. על השאלה, מה פירוש הנאה ואושר, מעדיפים אבות הכנסייה שלא לתת את 
וחסדו הישיר היא פסגת האושר אליו  הדעת מעבר לטיעון השגור, לפיו "הקרבה אל אלוהים 
אקווינס  לתומס  התיאולוגיה  ממכלול  מובא  זה  )משפט  מותו"  לאחר  אנוש  בן  לשאוף  יכול 

בכך(. ודי  הקתוליים,  התיאולוגים  גדול  של  סמכותו  את  לו  המעניק 
כגון  מיוחדים,  לבונוסים  זכאים  מיוחדות  סגולות  בעלי  אם  היא  הנשאלות  השאלות  אחת 
על  נשמתם  את  שהוציאו  מי  א(  והם:  מיוחדת,  מיוקרה  הנהנים  הרוחות  סוגי  שלושת  אותם 

הכנסייה.9  של  דוקטורים  ג(  הבתולות;  ב(  השם;  קידוש 
הסגולה  רבי  ואכן,  בלבד.  הרוח  בתחום  תשורות  נותרו  חומרי,  אינו  בעדן  שהקיום  מאחר 
באמצעות  ידם  על  המופק  )האור  בהארה  עדיפות  יתרונות:  משלושה  נהנים  לעיל  הנמנים 
להם  המאפשרת  ראייה  בחדות  עדיפות  היתר(;  ידי  על  המופק  מזה  רב  האלוהי  הזוהר  שיקוף 
והוא  צורכו,  די  ברור  איננו  זה  אחרון  מושג  עדיף.  אושר  הבורא;  פלאי  את  יותר  טוב  לראות 

הכנסייה.  אבות  בכתבי  הראוי  הראש  כובד  במלוא  נדון 
פני האלוהים  היכולת לראות את  הוא  הניתן במשורה לצדיקי הקדושים  במינו  יחיד  בונוס 
ה-12  בנדיקטוס  אקווינס.  של  בלשונו   ,visione intuitivâ et etiam faciali אינטואיציה,  באמצעות 

לאמור:  הצדיקים  ראיית  של  בנושא  כללים  לקבוע  ביקש 

לעיניהם  מופיעה  האלוהית  והישות  מעיניהם  אותו  להסתיר  היכול  דבר  "אין 
ַעד  חיי  הוא  גורלם  וכי  וצדקתם  לקדושתם  ועדות  אות  והיא  וברורה,  גלויה 

נצח."  ושלוות 

ממנה  הנשלחת  קרן  באמצעות  רואה  העין  לפיו  תלמי,  של  תורתו  על  מתבססת  התפיסה 
בקרניים  ניחנו  הצדיקים  עיני  הקרן.  בעוצמתה של  מותנית  הראייה  חדות  המבט.  מושא  אל 
פני  את  קרי:  אחרים,  מעיני  הנסתר  את  לראות  להם  המאפשרת  מיוחדת  עוצמה  בעלות 

הבורא.10 
עד  לפחות  עצמן,  על  חוזרות  והתמונות  רקיע,  אל  מרקיע  מיודענו  אליגיירי  אפוא  נוסק 
מרחב  שורות,  אלפי  לחמשת  קרוב  קנטי,   33 של  אתגר  ניצב  דנטה  בפני  השמיני.  הרקיע 
העדן  הופך  שכך,  כיוון  זו.  למלאכה  חומר  די  בידו  שיהיה  מבלי  שלם,  אפוס  לאכלס  בו  שדי 
יותר  גדול  אויב  לך  לציין שאין  והדֹוגמה הקתולית. למותר  בסוגיות המוסר  למסה תיאולוגית 
מנת  ועל  זו,  לעובדה  ער  היה  שדנטה  ספק  אין  מופשטות.  בסוגיות  דברים  מהרצאת  לדרמה 
למלא את החלל הנפער )תרתי משמע(, הוא מבקש להכות את עינינו בסנוורי המצגת האור-
האור,  מכאן  נצח.  שלוות  של  שיממון  המוכה  בעדן  כישרון  ברוב  מפתח  הוא  אותה  קולית, 

למי  במשורה  הניתן  בכיר  תואר   – הקתולית  הכנסייה  של  דוקטור  ללמד.  קרי:   docere מלטינית,  דוקטור,   .9
אקווינס  תומס  הקתולית.  הדֹוגמה  לבירור  מיוחדת  תרומה  בכתביהם  ותרמו  קדוש  בתואר  לכן  קודם  שזכו 

זו. נכבדת  חבורה  עם  נמנים  לדנטה,  ב עדן  המופיעות  הדמויות  מן  ובונבנטורה, 
 domenico, Palmieri. “de deo creante et elevante”, rome, 1878, פלמיירי:  דומיניקו  של  בחיבורו  מובא   .10

thes. 39.
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והלהב  הניצוץ  הרשף,  ההבזק,  האש,  השלהבת,  הזיו,  הנֹוגה,  הזוהר,  הברק,  הבוהק,  המאור, 
וגובר  ההולך  ביאטריצ'ה,  בעיני  הבוהק  הזוהר  מכאן  סופו.  ועד  מתחילתו  קנטו  כל  המלווים 
ולבסוף  הראשון,  המניע  רקיע  אל  מכן  לאחר  הֶשֶבת,  כוכבי  רקיע  אל  קרבים  שהשניים  ככל 

יכול.  הכול  של  משכנו  עצמו,  האמפיריום  אל 

בוטיצ'לי, סנדרו  ואש.  אור  רשפי  בדמות  מלאכים  סביבו  סנוורים.  מוכה  המשורר 
לקומדיה. איורים 
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זַֹהר  ְפֶאֶרת  ּתִ ָהיּו  ֵעיַני  ּבְ ֶניָה  ּפָ
י  ּכִ ַעד  ַרב  ר  אֹׁשֶ ּבְ ָקַרן  ָטּה  ּוַמּבָ

ְחַסְרָנה.  ּתֶ ֻקְלמֹוִסי  ּבְ ים  ִמּלִ ְלֵתאּורֹו 
)24-22  .23 )קנטו 

כאשר  ומעופפים  מהלכים  נרות  הם  הרוחות  אורה,  רשפי  הם  פלגותיהם  על  המלאכים 
מראשם מבליח אור ההולך וגובר עם ההתרגשות ודועך ככלות פרצי השמחה, ועוד לא אמרנו 
במרחבי  הקורן  השכינה  זיו  על  וחומר  קל   ,lumen gloriae-ה הוא  התהילה,  אור  על  דבר 
ורק  אך  מצויד  כשהוא  לזכור,  יש  וזאת,  ההמום.  המשורר  עיני  את  בסנוורים  ומכה  העדן 
הקרינה  של  הפיזיקליות  סגולותיה  על  דבר  לדעת  ומבלי  ותלמי,  אמפדוקלס  של  בתיאוריה 
מפיקה,  שהיא  האנרגיה  גליה,  אורך  מהירותה,  על  לא  אור,  בפינו  הקרויה  האלקטרומגנטית 
ביאטריצ'ה  של  צינתה  את  זו  לעובדה  נוסיף  אם  והקוונטים.  היחסות  תורת  על  לדבר  שלא 
מעולם  שאיש  כפי  עליה  ש"יכתוב  בהבטחה  המתים  עולם  אל  למענה  שיצא  מי   – כלפיו 
היצירה  הקורא.  ציפיות  על  עונה  אינו  שהעדן  מלקבוע  מנוס  שאין  הרי  אישה",  על  כתב  לא 

הנשגב". "השיממון  סף  על  גתה,  את  לצטט  אם  ניצבת,  השמיימית 
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רקיע ראשון: הירח – משכנם של מי שלא השלימו את נדריהם
)3-1 )קנטי 

פתיחה 
 )12-1  .1 )קנטו 

הקומדיה, ובחלקן  הפרולוג הפותח בקצרה את העדן כולל הנחות יסוד שפותחו בחלק זה של 
וכי  הבורא,  לתהילת  עדות  שהם  היקום  בפלאי  ההכרה  למשל,  כך,  לכן.  קודם  כבר  נדונו 
הזוַהר הוא טבעו של אלוהים )ככל שהתיבה "טבעו" מנוגדת למהותו המופשטת של הבורא(. 
מעולם,  עבר  לא  שאיש  חוויה  לעבור  תמותה,  בן  ודם,  בשר  למשורר  שניתן  כך  על  הגאווה 
שהיא  בשליחותו  ההכרה  ולבסוף,  זו,  חוויה  לתאר  כלים  בידו  שאין  כך  על  הצער  זאת  ועם 

בארץ.  המתייסר  לאדם  האל  דבר  את  להביא 

עיני ביאטריצ'ה 
)72-64  .1 )קנטו 

הר  פסגת  שעל  הארצי  העדן  בגן  ודנטה  ביאטריצ'ה  את  עדיין  מוצאים  אנו  הקנטו  בפתיחת 
ביאטריצ'ה  בעיני  מתבונן  שדנטה  לאחר  העדן,  רקיעי  אל  מעלה  ַמרקיעים  השניים  הטוהר. 
עם  דנטה  של  האופטי  החיזיון  את  )והשוו   .)72-64( השמש  אור  את  עיניו  אל  המחזירות 
אלו  כאשר  השמיימית  אהובתו  בעיני  דנטה  מתבונן  שם   ,31 קנטו  הטוהר,  בטור  דומה  מצב 
משקפות את טבעו המשתנה של הגריפון.( כפי שצוין במבוא לכרך זה, דנטה מתעלם לחלוטין 
אלה,  בלבד.  וחיוכה  עיניה  מבט  על  לנו  ומספר  מגופה,  וחומר  קל  ביאטריצ'ה,  של  מדיוקנה 
ככל  ויגבר  ילך  ביאטריצ'ה  עיניה של  זוהר  היופי המזהיר שבפיו.  ורק אלה, מהווים את מושג 
שהשניים ירקיעו גבוה יותר ברקיעי העדן, קרי: ככל שיתקרבו אל מקור ההשראה )"השראה" 

האלוהי.  משמע(  תרתי 

סינקרטיזם קלאסי-נוצרי 
 )18-1  ,2  –  36-13  .1 )קנטי 

חלק  הוא  עברי-נוצרי,  מכן  ופחות  )מיתולוגי(-נוצרי,  הקלאסי  במישור  תרבותי  סינקרטיזם 
א'(.  כרך  כללי״  ראו ״מבוא  )להרחבה  ומלווה אותה לכל אורכה  רב חשיבות בקומדיה,  אורגני 
ההלנו-רומי  העידן  מן  בדמויות  אותנו  מיידע  דנטה  הקומדיה  את  הפותחים  הקנטי  בשני  כבר 
וכן באלי אולימפוס ומעשיהם. כך למשל אנו פוגשים בלימבו שורה של פילוסופים ומשוררים 
אבי  קפנאוס,   – בלבד  אחדים  שמות  לציין  אם   – כך  ביניהם.  וורגיליוס  העתיק,  העידן  מן 

]43[
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טור  סף  שומר  בתפקיד  הזקן  קאטו  כך  אוליסס,  כך  אלוהים,  שם  ומנאצי  הקודש  מחללי  כל 
כוונתו  זאת,  עם  הארצי.  העדן  גן  אל  בדרכם  ורּבו  דנטה  אל  החובר  סטציוס  וכך  הטוהר, 
הנוצרי,  החסד  ביעד  קרי:  דווקא,  הקדוש"  העדן  ב"ממלכת  מסעו  את  להתחיל  דנטה  של 
"אפולו  היא של  הראשונה  הדמות  אכן מפתיעה.  היא  הפגני,  התקדים  מן  תיאורים  באמצעות 
אפולו,  אהובת  הנימפה  דפנה,  אותה   – דפנה  בזרי  המשורר  יזכה  בהשראתו  אשר  המיטיב" 
מטמורפוזות א', 567-452(. הנה כי כן את דרכו להתייצב בפני  שהפכה לעץ דפנה )אובידיוס, 

מובהק.  פגני  במשל  דנטה  סולל  הקתולי  הבורא  כס 

אלמוני. אמן  ה-15,  מהמאה  עץ  הדפס  לעדן.  שער 
בזל. העירונית,  הספרייה 
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הסאטיר  ַמרסיאס,  של  סיפורו  הוא  העתיקה  העת  מנבכי  המשורר  שמעלה  השני  המופת 
הוציא  מעשהו  על  וכעונש  כצפוי,  הובס  מרסיאס  נגינה.  בתחרות  אפולו  מול  לצאת  שהעז 
תמונה  לנו  מעניק  אובידיוס   .)27-19  ,1( מעליו  עורו  את  שפשט  לאחר  נשמתו  את  אפולו 
גלויים  היו  המרוטים  עצביו  מקום,  בכל  קלח  "הדם   :)391-388 )ו',  במטמורפוזות  פלסטית 
ריאותיו  הפועמים,  איבריו  את  למנות  היה  אפשר  עליהם.  עור  ללא  דיממו  וורידיו  לעין, 
אלו  הן  הכנסייה,  אבות  דווקא  ולאו  המוזות,  תשע  המשוסף..."  בחזהו  היטב  נראו  הקרועות 
אשר משיטות את דנטה במימי הפיוט, ולבסוף הוא מבטיח לקורא שסיפור מסעו בעדן יעלה 

הזהב. גיזת  אל  בדרכו  מנהיגם  יאזון  למראה  הארגונאוטים  לעיני  שנגלו  הפלאים  על 

שיש,   ,)1622( ברניני  ג'נלורנצו  ודפנה.  אפולו 
רומא. בורגזה,  גלריה 
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הטיעון הסכולסטי 
)142  .1 )קנטו 

האקסטזה המיסטית של ביאטריצ'ה מַפנה את מקומה להסבר סכולסטי. היא מבהירה לדנטה 
הכרח,  היא  לשמים  הנסיקה  החומר,  חטא  את  שנטשה  הרגע  מן  הנפש,  של  מבחינתה  כי 
שאיפה  בדמות  אלוהים  חסד  עליו  שורה  בצלם  הנברא  כל  טבעי".  "צורך  שאמרנו  כמעט 
מולדת לקראת יעד מסוים. כך למשל תכונת האש והלהט תדחק בו אל רקיע הירח. שאיפתו 

אליו. להגיע  יזכה  ולכן  האמפיריום,  היא  דנטה  של  הנחרצת  זאת  ועם  הכמוסה 

לפנה"ס. השישית  המאה  מן  )פרט(  יווני  אגרטל  הזהב.  וגיזת   יאזון 
אקרופוליס. מוזיאון 
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ואשר  לאל  שהיה  הדייג  גלאוקוס,  הוא  ההלנו-רומית  המיתולוגיה  מן  השלישי  המופת 
 ,)914-900 י"ג,  )מטמורפוזות,  גלאוקוס  בעדן.  למסעו  השוואות  מספר  דנטה  מוצא  בסיפורו 
וזינקו חזרה אל המים. לאחר  הבחין כי הדגים שלכד בחכתו, לאחר שנגעו בעשב, שבו לחיות 
שכך  כיוון  לים.  לזנק  נשלטת  בלתי  תשוקה  חש  הוא  העשב,  מן  מעט  לעס  עצמו  שגלאוקוס 
יסודותיו  את  ולאחר שהשיר מעצמו  הים,  אל  אצל  בפנים מאירות  נתקבל  המצולות,  אל  צלל 
במאה  טבילה  )ביניהם  החדש  לתפקידו  אותו  שהכשירו  ניסיונות  של  שורה  ועבר  הארציים 
וחזרה  היטהרות  של  בתהליך  לא  כן,  כי  הנה  לאל.  והיה  אלמוות  בחיי  זכה  שונים(,  נהרות 
דנטה  מוצא   – חסרות  לא  ודוגמאות   – ישו  של  מתלמידיו  הנוצרים  ראשוני  בקרב  בתשובה 

אלילים.  עובדי  של  בעולם  הדייג  גלאוקוס  אצל  אם  כי  למצבו,  הקבלות 

כתמי הירח 
)148-49  .2 )קנטו 

באמצעות  להסביר  דנטה  מבקש  השני,  הקנטו  של  רובו  את  התופסות  שורות  מאה  פני  על 
התפיסה  כי  ולקורא,  למשורר  מסבירה  ביאטריצ'ה  העדן.  של  מבנהו  את  הירח"  "כתמי 
החושית והתבונית המוכרת לנו, אין בה די על מנת לרדת לעומק מהותה של הישות הרוחנית 
על  פוסל  הוא  ביאטריצ'ה  אל  מפנה  שדנטה  השאלה  בעצם  הרקיעים.  תשעת  את  המרכיבה 
זר  עטורת  ודמותו  אחיו,  רצח  על  הירח  אל  קין  גורש  לפיה  המקובלת,  האמונה  את  הסף 
הכתמים  של  הופעתם  את  דנטה  מייחס  זאת  תחת  הלבנה.  מן  אלינו  הנשקפת  זו  היא  קוצים 
עליו  לכאורה,  ההגיוני  ההסבר,  יותר.  דחוס  בהם  שהחומר  הירח  של  החלקים  לאותם  הכהים 
הוא  ביאטריצ'ה כשגוי, שכן  ידי  ב'( מופרך על  קונביביו  )וראו  הגן המשורר בכתביו הקודמים 
הסכולסטי  הסברה  זאת,  עם  הנידון.  במקרה  תופסות  שאינן  חומריות  יסוד  הנחות  על  נסמך 
גברתו  האריסטוטלית.  הדיאלקטיקה  על  הנסמכים  טיעונים  חסר  אינו  עצמה  ביאטריצ'ה  של 
כי  דליל,  החומר  בהם  חלקים  הכיל  והירח  נכונים,  דבריו  היו  אילו  כי  מסבירה  דנטה  של 
 ,2( הדלילים  החלקים  את  חודרות  היו  השמש  קרני  שכן  אפשרי,  בלתי  היה  לבנה  ליקוי  אז 

 .)81-29
מבקשת  עצמה,  משל  הגיוני  בטיעון  לכאורה  ההגיוני  טיעונו  את  שהפריכה  כיוון 
הצופה(  מאחורי  הניצב  )נר  אור  מקור  לפיו  אופטי,  ניסוי  לעצמו  לתאר  מדנטה  ביאטריצ'ה 
הנשקף,  האור  מקודמתה.  יותר  גדול  במרחק  ניצבת  מהן  אחת  כל  מראות,  בשלוש  משתקף 
מכאן  בהיר.  פחות  לא  אולם  הנר,  מן  רחוקה  תהיה  שהמראה  ככל  יותר  קטן  יהיה  לטענתה, 
עד  לכתמים.  הגורם  היא  הדחיסות  לא  הירח,  מעמקי  בתוך  החומר  צמיגות  מהי  היא  שאחת 
 .)148-112 ,2( ואילך גולשת ביאטריצ'ה אל טיעון מטפיזי  כאן הרציונל על בסיס לוגי. מכאן 
שווה,  בלתי  באופן  הכוכבים  בין  המחולק  האור  בעוצמת  פיזי  לביטוי  באה  האלוהית  האנרגיה 
והיא מותנית ברצונו של הכול יכול. הנה כי כן, עוצמת השיקוף של כוכבי הלכת שונה, ואינה 
גם  חל  זה  כלל  האור.  ממקור  לריחוקם   – והמראות  הנר  לניסוי  בדומה   – ישר  ביחס  עומדת 

ממנו. חלקים  על  הירח,  של  במקרה 
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פיקרדה דונטי, קונסטנצה 
)123-34  .3 )קנטו 

פיקרדה דונטי היא אחותו של פֹוֶרֶזה דונטי, ידידו הפלורנטיני של דנטה המיטהר בטור הטוהר 
וכן של קורסו דונטי בן-הבלייעל, מי שעתיד )על פי דברי פורזה( להתייסר לנצח  מגרגרנותו, 
דנטה,  של  בנפש  אויבו  הוא  קורסו  השחורים,  הגוולפים  ממנהיגי  כאחד  במעמדו  בתופת. 
כי פיקרדה  ונמנה עם חבר הנבלים שגירש את המשורר מעירו. פורזה הוא שסיפר לדנטה גם 
ילדיו.  אם  והיא  דונטי  ֶג'מה  את  לאישה  שנשא  לדנטה  מקורבת  דונטי  משפחת  בעדן.  שוכנת 

לדנטה, איורים  וקונסטנצה.   פיקרדה 
 .1534 ונציה,   ,)Vellutello( ולוטלו  אלסנדרו 
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פיקרדה עצמה נמנתה בחייה על מסדר "קלרה הענייה" שנוסד על ידי הקדושה קלרה מאסיזי 
במונטיצ'לי   )Chiara( קיארה  סנטה  מנזר  את  לנטוש  פיקרדה  את  אילץ  קורסו   .)1253-1194(
משיקולי  זאת   ,)Tosa( טוסה  דלה  רוסלינו  מחסידיו,  לאחד  ולהינשא  לפירנצה,  הסמוכה 

מצער.  נשמתה  את  פיקרדה  הוציאה  נישואיה  לאחר  קצר  זמן  פוליטית.  כדאיות 
הנרי  אשת   ,)1198-1152 הגדולה,  )קונסטנצה  קונסטנצה  הקיסרית  גם  לפיקרדה,  בדומה 
מסיבות  להינשא  מנת  על  המנזר  את  לנטוש  היא  אף  נאלצה  השני,  פרדריק  של  ואמו  השישי 
דנטה  של  חיבתו  עם  אחד  בקנה  עולה  הירח,  על  זו  בגבירה  דנטה  של  בחירתו  פוליטיות. 
של  לגורלו  השם  משמעות  קרבת  על  המבוססת   ,interpretatio nominis  – שמות  לפרשנות 
של  אופיו  ואל  הבתולה,  האלה  דיאנה,  ככוכב  הירח  אל  דנטה  מתייחס  זה  במקרה  בעליו. 
הבתולה,  האחות  היא  פיקרדה  ההחלטה.  כושר  נעדרי  המהססים,  של  משכנם  כמקום  הכוכב 
לנטוש  כורחה  בעל  אמנם  נאלצה  היא  השלילה.  דרך  על  הירח  את  תואמת  שקונסטנצה  בעוד 
את חיי המנזר, אך בלבה נשארה נאמנה לאמונתה, ומכאן משמעות השם קונסטנצה – נאמנה 

ונחרצת. 

 רקיע שני: כוכב מרקורי – בו שוכנים בעלי הישגים
שפעלו למען התהילה

 )7-5 )קנטי 

יוסטיניאנוס 
)119-115  .5 )קנטו 

ששמו  יוסטיניאנוס,  דנטה.  של  כוונתו  את  משרת  ששמה  דמות  הוא  גם  יוסטיניאנוס  הקיסר 
לא  המדיאבלית,  בתפיסה  חשיבות  רב  מקום  תופס  צדק,  קרי:   ,giustizia-מ נגזר   iustiniano
אשר  כשליט  גם  אלא   ,)36-4  .6 קנטו  הקדוש,  הנס  )הוא  במזרח  הרומי  הדגל  כנושא  רק 
 Corpus-ה הוא  הרומי,  החוק  את  עמו  בני  לנתיניו  להעניק  עצמו  על  נטל  אלוהים  בהשראת 

השישית. המאה  מראשית   iuris Civilis
בקורות  הרומי  הנשר  של  המעוף  מסלול  בדבר  יוסטיניאנוס  של  הדברים  מהרצאת 
האימפריה, נחשפת בפנינו דמות של הקיסר כאורטור מעולה ומופת בשני תחומים, המשפטי 
והצבאי, וזאת העילה לישיבתו של האיש בכוכב מרקורי )6, 117-112(, משכן המבקשים אחר 
כפירתו  בדבר  המדיאבלית  האגדה  על  דנטה  חוזר   )21-13  ,6( שורות  בתשע  ותהילה.  כבוד 
אלוהות  קרי:  אלוהים,  בן  היה  ישוע  אמנם  כי  לכאורה  שטען  מי  יוסטיניאנוס,  של  כביכול 
בשר  אדם  גם  אחת  ובעונה  בעת  להיות  היה  יכול  לא  זו  מסיבה  שדווקא  אלא  עצמה,  בפני 
)agapetus(. על  פי האגדה, האפיפיור אגפטוס  ודם. מי שהציל את הקיסר מכפירה היה, על 
הנושא  על  ערה  תיאולוגית  שיחה  ביאטריצ'ה  מנהלת  יוסטיניאנוס,  של  הדברים  הצגת  יסוד 

השביעי.  בקנטו 
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העיר  האדריאטי.  החוף  על  לוונציה  הדרומית  ברוונה,  האחרונות  שנותיו  את  בילה  דנטה 
כי  להניח  סביר  ויטאלה.  סן  בכנסיית  ובעיקר  בכנסיותיה,  מרהיבים  פסיפס  באיורי  ידועה 
הקיסר  ובהם  בכלל,  שוכניו  על  העדן  של  דמותו  בעיצוב  דנטה  על  השפעה  הייתה  לתמונות 

לעיל. האיור  וראו  בפרט,  תיאודורה(  )ורעייתו  יוסטיניאנוס 
)6, 142-127(, בדבר  יוסטיניאנוס ב-15 שורות  סיפורו הקצר של רומיאו, אותו מגיש לנו 
עלמות  ארבע  להשיא  בידו  שעלה  ֶלֶכת"  ַמְצִניַע  "ַצְלָין  וישר,  תם  לאיש  תודה  הכרת  חוסר 
דה  רומיאו  המסורת,  פי  על  דנטה.  של  למצבו  שקופה  אלגוריה  כמובן  הוא  מלכים,  לבני 
כוחו  להעצמת  רבות  פרובנס, עשה  רוזן   )Berenger( ברנג'ה  ריימון  המוכשר של  יועצו  ויֶלֶנב, 
לארבעה  ברנג'ה  של  בנותיו  ארבע  בנישואי  חלקו  הייתה  מעשיו  פסגת  אדונו.  של  הפוליטי 
מלכים. אולם המעשה עורר נגדו את שנאת שועי פרובנס, שביקשו את ידי העלמות לעצמם. 
של  כביכול  בבגידתו  ברנג'ה  את  לשכנע  האיש  שונאי  הצליחו  רומיאו  נגד  הסתה  במסע 
לרומא  בדרכו  אישיים.  וחפצים  מיטה  רדה,  ּפִ רכושו  כשכל  החצר  מן  גורש  והאיש  רומיאו, 

הפתחים.  על  לחזר  נאלץ 

ההיבט הפוליטי 
 )6 )קנטו 

שישי  קנטו  בכל  ללבו  הקרובה  המדינית  הסוגיה  את  דנטה  מעלה  בסימטריה,  לדבקותו  נאמן 
פירנצה;  של  במדיניותה  ברובו  עוסק  התופת  של  השישי  הקנטו  הקומדיה.  חלקי  בשלושת 
הקנטו  ומחוזותיה;  נסיכויותיה  על  איטליה  מדיניות  עניינו  הטוהר  בטור  המקביל  הקנטו 
שעל  והאכזרית  הקשה  לתמונה  בניגוד  הרומית.  האימפריה  של  בהתנהלותה  דן  בעדן  השישי 

 .)?(  540 משנת  מוזאיקה  פמלייתו.  ובני  יוסטיניאנוס   הקיסר 
רוונה. ויטאלה,  סן  כנסיית 
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הם  המעורבים  של  הגדול  רובם  בה  הקומדיה,  של  הקודמים  חלקיה  בשני  המוצגת  חורבן  סף 
דגול  שליט  של  מופת  הוא  יוסטיניאנוס  כאן  נצח,  בייסורי  חטאיהם  על  המשלמים  נבלים 

וצודק. 

המופת הרומי 
המאה  מן  רומא  קורות  של  התשתית  לאבן  שהיו  קיסר  יוליוס  של  ניצחונותיו  הוא  הנושא 
מול  האזרחים  מלחמת  גליה;  גבול  על   49 בשנת  הרוביקון  חציית  ואילך.  לפנה"ס  הראשונה 
אל  המסע  למצרים;  פומפיאוס  של  ומנוסתו  בתסליה  פרסלוס  בקרב  הניצחון  פומפיאוס; 
טרויה והביקור בחורבותיה כהקדמה למסע אל מצרים; סילוקו של תלמי והושבת קליאופטרה 
לקיסר  האחרונים  ההתנגדות  כיסי  וחיסול  נמיביה  מלך  יובה  הבסת  המלוכה;  כס  על  אחותו 
הובסו  בו   )42 )שנת  בפיליפי  הקרב  אוגוסטוס;  אוקטביאנוס  של  לניצחונותיו  רמז  בספרד; 
אקטיום  ליד  הקרב   ;)41( מודנה  ליד  אנטוניוס  מרקוס  על  הניצחון  וברוטוס;  קסיוס  האחים 
על  השתלטות  בנפשה;  יד  קליאופטרה  שלחה  שבעקבותיה  אנטוניוס  של  הסופית  ותבוסתו 

הרומית.  האימפריה  והתעצמות  שלום  של  רבות  ושנים  מצרים 

הנקם הצודק 
)81-60  .6 )קנטו 

היהודים  אשמת  היא  הכנסייה  אבות  של  בדיאלקטיקה  והסותרות  המורכבות  הסוגיות  אחת 
יסוד  הנחת  היא  השנייה,  הלחי  הגשת  עקרון  פי  על  לאויב,  המחילה  בעוד  ישוע.  בצליבת 
טורח  לא  אולם  מפורשות,  זאת  אומר  יוסטיניאנוס  זה.  מכלל  חורגת  היהדות  תיאולוגית, 

להסביר: 

הּוא  ז  ֶנְחּפַ ן  ִמּכֵ ְלַאַחר  יָסר  ַהּקֵ ...ִטיטּוס 
ָלַקַחת.  ָנָקם  ָקדּום  ֵחְטא  ַעל  ַהּנֹוְקִמים  ִמן 

)93-92  .6 )קנטו 

ירושלים.  חורבן  הוא  טיטוס  של  הנקם  המושיע.  בצליבת  הנאשמים  היהודים,  הם  הנוקמים 
באמצעות  האלוהי  הצדק  התגלמות  שהוא   – יוסטיניאנוס  מפי  מַפתח  דנטה  בעוד  כן,  כי  הנה 
את  מלתרום  המשורר  נרתע  לא  הנוצרית,  בתיאולוגיה  סבוכות  סוגיות   – הרומי  החוק  יישום 

היהודים.  אשמת  בדבר  הנוצרית  האמונה  לשורשי  היורדת  האנטישמית  להסתה  חלקו 

התגלמות התיאולוגיה 
 )7 )קנטו 

מנת  על  לדנטה  מתאים  האולימפוס,  אלי  שליח  של  שמו  על  הקרוי  מרקורי,  הלכת  כוכב 
למרקורי,  בדומה  ישוע,  הכול,  ככלות  אחרי  האינַקרנציה.  היא  ההתגלמות,  סוגיית  את  להציג 
ולהפך. המשורר מקדיש אפוא את רובו של הקנטו,  נע גם הוא בתפקיד שליח מארץ לשמים 
לאדם,  אלוהים  הפך  מדוע  והיא:  הנוצרית,  בתיאולוגיה  המכרעת  לסוגיה   ,120-19 שורות 
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)מדוע   Cur deus Homo בנידון:  הנודעת  מסתו  את  הכתיר  קנטרברי  איש  שאנסלם  כפי  או 
הקדמון,  לחטא  ההתגלמות  שבין  והאחדות  הזיקה  את  להסביר  בניסיונו  אדם(.   – אלוהים 
אנסלם ותיאולוגים רבים אחרים בימיו, פיתחו את תיאוריית ה"כופר", לפיה בתמורה לישועת 
אחד  בקנה  לעלות  שאמור  טיעון  לפתח  מבקש  מצדו  דנטה  לשטן.  "כופר"  לשלם  יש  האדם 
בין  פרדוקסלית  אחדות  בבחינת  רק  אינה  ההתגלמות  לפיו  הביניים,  וימי  רומא  תולדות  עם 

חופשית.  בחירה  של  תולדה  גם  אלא  והאלוהי,  האנושי  קרי:  והמופשט,  החומרי 
מן הדברים שדנטה שם בפיה של ביאטריצ'ה נובע כי המחילה על החטא הקדמון אפשרית 

אחרת.  חלופה  אין  האדם.  של  רצונו  פי  על  או  הבורא,  של  רצונו  פי  על  דרכים:  בשתי 

ָהֱאלֹּהַ  ֶחֶסד  ּבְ ָאָדם  ה  ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ אֹו 
ַעְצמֹו  ָהִאיׁש  ׁשֶ אֹו  ֲחָטָאיו,  ַעל  מֹוֵחל 
ֶלת.  ִאּוֶ י  ַמֲעׂשֵ ַעל  ִחיר  ַהּמְ ֶאת  ם  ּלֵ ְיׁשַ

)93-91  .7 )קנטו 

סותרת  בעצמה  שהיא  הקדמה  דברי  אם  כי  אינם  כביכול,  הנחרצים  ביאטריצ'ה,  דברי  אולם 
אט  לקורא  מתבהרת  האמת  השלילה.  דרך  שעל  הדיאלקטי  הטיעון  בסיס  על  זאת  בהמשך, 
ַצח..."  ַהּנֶ ָחְכַמת  זֹו  ל  ׁשֶ  / הֹום  ַהּתְ עֶֹמק  ּבְ ֵעיֶניָך  ֶאת  ן  ּתֵ ה  "ַעּתָ אט. תחילה היא מצווה על דנטה: 
זה  הוא  הבורא  אלוהית.  אחת,  בחלופה  או-או  של  היסוד  הנחת  את  מפריכה  היא  מכן  ולאחר 
הקדושה.  מהותו  על  שוויתר  מבלי  אדם,  דמות  שלבש  ידי  על  האנושות  את  לגאול  שבחר 
היא   ,120-103 בשורות  היטב  המוסברת  הפרדוקסלית,  תהילתה  בכל  שההתגלמות,  מכאן 

ידיו. מעשי  את  להושיע  הבורא  בחר  בה  היחידה  הדרך 
ִלְנקֹם  ן  ִנּתָ ָראּוי  ָנָקם  ֵאיְך   ..." בשאלה:  מוטרד  דנטה  כי  ביאטריצ'ה  יודעת   21-20 בשורות 
מן  יוסטיניאנוס  של  לטיעונו  מתקשרים  הדברים  הנוצרי.  הדין  את  לכאורה  הסותרת  ֶצֶדק",  ּבְ
השני,  הבית  חורבן  קרי:  הצודק,  והנקם  בנידון  היהודים  אשמת  לעיל(.  )וראו  הקודם  הקנטו 
שאשמת  מכאן  אלוהים,  היה  אך  אנוש  דמות  בעל  היה  אמנם  שהצלוב  העובדה  מן  נובעים 

צודקת.  בהם  הנקמה  כן  ועל  אלוהים,  ברצח  אם  כי  אדם  לרצח  בסיוע  אינה  היהודים 

 רקיע שלישי: נוגה – משכן האוהבים למיניהם והלהוטים 
יתר על מידה

 )9-8 )קנטי 
שרל מרטל 

לבין  מאנז'ו,  השני  שרל  נאפולי  מלך  של  בנו  מרטל,  שרל  הנסיך  בין  כי  עולה  הכתוב  מן 
בלבד  מעט  לנו  ידוע  האיש  של  למוצאותיו  באשר  אולם  ממש,  של  ידידות  שררה  דנטה, 
בעיר  ביקר  מרטל  כאשר  בפירנצה,  לראשונה  נפגשו  השניים  כי  נראה  חיצוניים.  ממקורות 
הונגריה  נאפולי,  למלך  הופך  היה  אביו  את  מרטל  ירש  אילו   .1294 בשנת  שבועות  לכמה 
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ופרובנס, אולם שנה בלבד אחרי הביקור בפירנצה הלך מרטל לעולמו, יחד עם אשתו, במגפת 
דנטה  של  משיריו  אחד  את  מצטט  ששרל  העובדה  בלבד.  כ"ד  בן  והוא  המפורסמת,  הדבר 
ההכרח  ועל  כישרונותינו,  בקביעת  תורשה  לעומת  הגורל  בסוגיית  דברו  את  ונושא   )37  ,8(
ההדדית ששררה  ההערכה  בדבר  הוכחה  היא   ,)148-115  ,8( בחברה  הללו  הנושאים  את  לכבד 
ואהבת הזולת,  רוח  נדיבות  נוגה, מוכיח שרל  בין דנטה לבין הנסיך עול הימים. כראוי לשוכני 

נתיניו. טובת  את  המבקש  חברה,  מתקן  צעיר,  כשליט  והן  אוהב  כידיד  הן 
וזאת  מרטל חוזר על הטענה הקלאסית לפיה לכוכבי הלכת השפעה על אופיו של האדם, 
הצורך  ואת  האדם,  תכונות  רבגוניות  את  להסביר  אפשר  בכך  עצמו.  הבורא  הוראת  פי  על 

כן:  על  וכישוריו.  יכולתו  פי  על  הכלל,  לטובת  מהם  אחד  כל  בתרומת 

ֵורֹוׁש  ֲאַחׁשְ ְוֶזה  סֹולֹון,  ֵלד  ִיּוָ ֶזה 
ר  ֲאׁשֶ ְוָהַאֵחר  יֶצֶדק  ַמְלּכִ ֶזה  ִיְהֶיה 

ַדלֹוס.  ּדֶ נֹו,  ּבְ ָאַבד  ַמְיָמה  ׁשָ ְמעֹופֹו  ּבִ
)126-124  .8 )קנטו 

.1797 לקומדיה,  איורים   ,)Flaxman( פלקסמן  ג'ון  מרטל.  שרל 
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הגבירה קוניצה רבת החסדים 
)63-30  .9 )קנטו 

עוצמה  רבת  השפעה  תחת  עליה  עברו  חייה  שכל  כמי  המזדהה  רומנו,  דה   )Cunizza( קוניצה 
של אפרודיטה )9, 32(, איננה שוכנת במעלת סגולותיו הנעלה של שרל מרטל, כי אם בתחום 
לאחד  אמנם  נישאה  פוליטיות  מסיבות  רבים.  לגברים  קרי:  לגבר,  אישה  אהבת  של  הארצי 
ומתועדת  גלויה  אהבים,  פרשיית  בזכות  לפניה  הלך  שמה  אולם  מוורונה,  הגוולפים  ממנהיגי 
בשירתו  שנודע  ורגיליוס(,  של  )עירו  ממנטואה  הטרובדור   )sordello( סורדלו  עם  היטב, 
קנטו  הטוהר,  טור  וכן  לעיל  )וראו  ברנג'ה  ריימון  של  בחצרו  ישב  בהם  בימים  הפרובנסלית 

קוניצה.  עם  האהבים  פרשיית  בשל  מוורונה  שגורש  לאחר  זאת   ,)6
אביר   ,)Bovio( בוביו  דה  אנריקו  של  לבו  את  קוניצה  כובשת  סורדלו,  גירוש  לאחר 
אנריקו  איטליה.  ברחבי  למסעות  החושקת  הגבירה  יוצאת  עמו  מיוחסת,  אצולה  ממשפחת 
לעיל(.  )כאמור  הגוולפים  מראשי  לאחד  נישואים  עליה  כופה  אחיה,  אצולינו,  בקרב,  נהרג 
נישאת קוניצה שוב, הפעם לאסטרולוג מפדואה.  זמנו בתופת(  לאחר מות אחיה )המבלה את 
למרות  והנה,  שועים.  של  לשורה  לב  ברוחב  חסדיה  את  הנכבדת  הגבירה  מחלקת  לבין  בין 
בחסדי  הנחשקת  הגבירה  זוכה  התקופה,  של  החמור  המדד  פי  על  הישר  מדרך  סטיות  אלו  אי 
מרבה  נושאת,  שהיא  הדברים  שבהצגת  ייאמר  לזכותה  שרת.  ומלאכי  הדור  צדיקי  לצד  העדן 
מזרח  צפון  במחוזות  הפושים  והרשע  ההפקרות  השחיתות,  על  לקונן  מפדואה  המטרונה 

 .)60-43  ,9( איטליה 

פולקו – הנזיר העולה באש התאווה
)142-67  ,9 )קנטו 

הציסטריאני  במסדר  לנזיר  לימים  שהיה  הפרובנסלי  הטרובדור  מרסיי,  איש   )Folco( פולקו 
 de vulgari בחיבורו  דנטה  של  מעטו  רבים  לשבחים  זוכה  טולוז,  של  בישוף  לדרגת  והגיע 

קוניצה דה רומנו. ג'ובני די פאולו )Paolo(,ק1470 )?(. קוניצה )משמאל( נישאת אל העדן כשהיא 
האלפים. של  המושלגות  הפסגות  ברקע:  פדואה,  חומות  למטה:  הבתולה.  האם  ידי  על  מוזמנת 
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פולקו  זוכה  בפרט,  נוגה  וברקיע  בכלל  בעדן  למקום  שיריו.  חרוזי  המדבר בשבח   ,eloquentia
דידו  של  למשל,  שהייתה  התשוקה,  מן  יותר  אף  בעצמותיו  הבוערת  אהבתו  עוצמת  בזכות 
הכנסייתי  הממסד  את  הוא  אף  מַגנה  קודש,  ככלי  מעמדו  ומתוקף  לקוניצה  בדומה  לאניאס. 

 :)132-131( בפרט  הקדוש  הכס  של  המופקרת  התנהלותו  ואת  בכלל 

ר,  ׁשָ ַהּיָ ֶרְך  ִמּדֶ ם  ּתָ ִדי  ּגְ ִסיִטים  ַהּמְ
ְלֶטֶרף. ׁשֹוֵחר  ִלְזֵאב  ּה  ּבָ ָהַפְך  ָהרֹוֶעה  י  ּכִ

התשוקה  רקיע  הנוגה,  בבוהק  מחייב  שמו   – זוהר  פירושו  בלטינית   Fulgo  – פולקו  גם 
הבוערת. 

רחב הזונה 
   )112-126  .9 )קנטו 

ַנַחת,  רֹב  ּבְ ׁשֹוֶכֶנת  תֹוכֹו  ּבְ ָרָחב  י  ּכִ ע  ּדַ
ֵרנּו,  ִמְסּדָ ֶאל  ָחְבָרה  ּבֹו  ׁשֶ ִמּיֹום  ְוִכי 

יָעה. ִהְטּבִ ר  ְסּדָ ַהּמִ ַעל  ּנּו  ִמּמֶ ָרם  ֵאין  חֹוָתם 
)117-115  .9 )קנטו 

ַהַחּלֹון; ַעד  ּבְ ֶחֶבל  ּבַ "ַוּתֹוִרֵדם   .1820 שנור,  יוליוס   רחב. 
טו. ב',  יהושע,  ֶבת."  יֹוׁשָ ִהיא  ּוַבחֹוָמה  ַהחֹוָמה,  ִקיר  ּבְ יָתּה  ֵבּ י  ּכִ
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בעקבות קוניצה, הגבירה רבת החסדים, ופולקו שבלבו בוערת התשוקה, מגיע תורה של רחב 
פולקו.  של  מסדרו  על  ממנו"  רם  אין  "חותם  שהטביעה  מי  הזונה, 

מעמדה של רחב בברית החדשה הוא אכן רם יחס, זאת בזכות היותה סבתא רבתא כביכול 
בפרק  מתי,  פי  על  בבשורה  כך  צאצאיה.  חלצי  מבין  ישוע  יצא  שכך  וכיוון  המלך,  דוד  של 
ובעז  הוליד את-בעז מרחב  "...ושלמון  6-5(, לאמור:  )א',  חגיגית את הברית החדשה  הפותח 
לא  כן,  כי  הנה  המלך..."  את-דוד  הוליד  וישי  את-ישי,  הוליד  ועובד  מרות  את-עובד  הוליד 
האלוהי,  הצדק  במאזני  הנמדד  הכללי  פועלם  אם  כי  העדן  יורשי  את  המבייש  הוא  המקצוע 
תרתי  האוהבים,  ברקיע  מכובד  משכן  לרחב  המעניקה  רחבה  משמעות  מקבלת  ה"אהבה"  וכך 

משמע. 

הצל 

ֵמֶאֶרץ  מּוָטל  ל  ַהּצֵ ּבֹו  ׁשֶ ֶזה,  ָרִקיַע 
סֹופו... ֶאל  יַע  ַמּגִ

)119-118  .9 )קנטו 

נוגה.  אל  מגיע  קודקודו  משולש,  בדמות  הארץ  כדור  שמטיל  הצל  כי  עולה  פולקו  מדברי 
ונוגה.  מרקורי  כוכב  הירח,  את  בתוכו  הכולל  הצל",  "חרוט   –  conical umbra הביטוי  מכאן 
בתורו  המסתמך  אל-פרגני  המוסלמי  התוכן  מתרגומי  הנראה  ככל  לקוח  דנטה  של  המידע 
לא  לספירה.  השנייה  המאה  מן  היווני  התוכן  לתלמי,  האלמגסט  מאסכולת  היקום  שיטת  על 
דנטה,  של  האסטרונומית  תפיסתו  )לפירוט  היקום  את  המדיאבלית  בראייה  לדון  המקום  כאן 
את  מחייב  הארצי  הצל  להטלת  התנאי  כי  ייאמר  אולם  א'(,  בכרך  לקומדיה  ״מבוא״  ראו 
בקו  ניצבים  אלה  כאשר  הנ"ל,  השמים  גרמי  שלושת  מול  הארץ  כדור  מאחורי  להאיר  השמש 
התפיסה  פי  על  גם  פניה  על  אפשרית  בלתי  היא  זו  קונפיגורציה  אולם  זה.  מאחרי  זה  ישר 
לזה  זה  צמודים  נעים  ונוגה  כוכב  הירח,  השמש,  כי  הקובעת  הביניים,  ימי  של  האסטרונומית 

הארץ.  סביב 

רקיע רביעי: השמש – משכנם של השקולים בדעתם 
)13-10 )קנטי 

תומס אקווינס ומרעיו 
)13  ,11  .10 )קנטי 

קדושה  בתואר  זכה  העממי,  בכינויו   doctor angelicus  ,)1274-1225( אקווינס  תומס 
המצפים  של  הגדול  לתור  יחסית  קצר  זמן  פרק  בקירוב,  שנים   100 מקץ  כלומר  ב-1323, 
שיאמר  מי  ויש  זמנו,  של  התיאולוגים  גדול  יותר.  ואף  בשנים  מאות  לעתים  המתארך  לתואר 
את  רבות.  עליו  והשפיע  הפלורנטיני  המשורר  על  נערץ  היה  אקווינס  זמן,  בכל  מכולם  הגדול 
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שהיה  תורתו,  של  ההרמוני  והתואם  הליכותיו  נועם  בזכות  לעצמו  קנה  השמש  ברקיע  מושבו 
גם המרכיב המרכזי באישיותו. אקווינס ביקש לתאם בין הרציונליזם של אריסטו לתיאולוגיה 
בחיבורו  שלמות  לכלל  הביא  אותה  הסכולסטית  השיטה  מכאן  בסתירות.  הגדושה  הנוצרית 
Summa theologicae – מכלול התיאולוגיה, אותו חיבר בין השנים 1274-1265. המכלול,  המקיף 
הגדול  אכן ההישג התיאולוגי-נוצרי  והוא  61 פרקים,  פני  על  נפרש  חייו של אקווינס,  עבודת 

הזמנים. בכל 
 .)albertus Magnus( קלן  העיר  מן  אלברטוס  הוא  אחר,  דגול  תיאולוג  אצל  למד  תומס 
עם  יחד  הנמנה  אלברטוס,  תומס.  לפני  עוד  הנוצרית  לדֹוגמה  אריסטו  בין  לפשר  ביקש  האיש 
דנטה  בפני  המציג  המהולל,  תלמידו  לצד  כתף  אל  כתף  ניצב  הדומיניקני,  המסדר  עם  תומס 

מורהו: את 

ִליִמיִני,  העֹוֵמד  ֵאַלי,  רֹוב  ַהּקָ ֶזה 
מֹו,  ׁשְ ְרטּוס  ַאְלּבֶ ָהָיה,  ָאִחי  ְוַגם  מֹוִרי 

ֵמַאְקוִוינֹו. ּתֹוַמס  הּוא  ְוָאנִֹכי  ֶקְלן,  ִאיׁש 
)99-97  .10 )קנטו 

.)Ghent( גנט  ואן  יוס  אקווינס.   תומס 
בקירוב.  1475 שנת 
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נפרדו",  לא  ובמותם  "בחיהם  בבחינת  אקווינס,  של  הנכבדת  בחבורתו  הניצבים  בין  האחרון 
תומס: של  לשמאלו  הניצב  נט,  ּבַרּבָ איש   )siger( סיגר  הוא 

ָלֶנַצח,  ֶלה  ּכָ ּלֹא  ׁשֶ ִסיֶגר,  ל  ׁשֶ אֹורֹו  ְוֶזה 

ֶבן,  ַהּתֶ ְרחֹוב  ּבִ ּתֹוָרה  יץ  ִהְרּבִ ְלֵעת  ר  ֲאׁשֶ

ֶפׁש.  ּנֶ ּבַ ׂשֹוְנִאים  ָקָנה  ְוָכְך  ר  ּבֵ ּדִ ֱאֶמת 
)38-36  .10 )קנטו 

את  לימד  סיגר  בנפש.  )אינטלקטואליים(  אויבים  היו  זו  ובתקופה  בפריס,  לימדו  השניים 
בהנחה שאין הכרח לבקש אחר אמת אחת, שכן  הנוצרית,  זיקה אל התיאולוגיה  ללא  אריסטו 
האמת  אל  להגיע  שניתן  מכאן  הלוגי.  ההיקש  של  הדיאלקטי  בקשר  בהכרח  נמצאת  לא  זו 
אליה  להגיע  ניתן  מידה  ובאותה  האריסטוטלית,  השיטה  על  המבוסס  הצרוף  ההיגיון  בדרך 
והאסכולה  אקווינס  בזה.  זה  כרוכים  יהיו  הנתיבים  ששני  מבלי  הצרופה,  האמונה  בסיס  על 
לדֹוגמה הנוצרית המבוססת על כתבי אריסטו, חששו  רציונלי  ליצור מסד  סביבו, מי שביקשו 
סיכוי של ממש  נסתמן  בו  זמן  פרק  באותו  דווקא  בנצרות,  יקרעו שסע  סיגר  פן הטפותיו של 
ולא כאמונה בלבד. למותר לציין שזוהי מחווה  להציג את הדֹוגמה הנוצרית כהתגלמות הַרציו 
של  חריף  פלוגתא  בר  הרדיקליים,  התיאולוגים  אחד  את  בעדן  להושיב  דנטה,  של  מצדו  נאה 

הדגול.  רבו 
ובואתיוס,  המלך  שלמה  הם  אקווינס  של  חבורתו  את  המפארות  נוספות  דמויות  שתי 

שהוא:  ישראל,  מלך  לידי  נמסרת  הבכורה  כאשר 

יֵנינּו,  ּבֵ ...ַהְמפָֹאר 

ַאֲהָבתֹו,  יֵרי  ׁשִ ַרב  כַֹח  ּבְ ַמְקִרין 

ּנּו.  ִמּמֶ ַלֲחָדׁשֹות  ַהֶחֶלד  ָצֵמא  ן  ּכֵ ַעל 

ְוַדַעת,  ָחְכָמה  רֹב  ּבְ יָנתֹו  ּבִ ֶבת  ּגֶ ִנׂשְ

ִהיא,  ּה  ַלֲאִמּתָ ֱאֶמת  ָאֵכן  ֱאֶמת  ְוִאם 

ה. ֵהּנָ ַעד  מֹותֹו  ּכְ ָקם  לֹא  ֶהָחזֹון  ְלעֶֹמק 
)114-109  .10 )קנטו 

 Consolatio רּוחֹו ָרָאה הּוא ֶאת ַהּטֹוב", יקר ללבו של המשורר בזכות חיבורו ּבְ יָון ׁשֶ בואתיוס, "ּכֵ
לנוכח  אפילו  והחסד  הטוב  סגולות  על  לשמירה  המטיף  הפילוסופיה,  נחמת   ,Philosophiae

 .)127-124  ,10( החיבור  מן  רבה  ונחמה  השראה  שאב  הגולה  דנטה  וגלות.  קדושים"  "מות 
גרציאנוס,  את:  נמצא  אקווינס,  של  בחבורתו  השמש  רקיע  את  המפארים  המאורות  יתר  בין 
נזיר בנדיקטיני שנודע בזכות תרומתו לחוקי הכנסייה; פטרוס לומברדוס, תיאולוג ובישוף, מן 
מַאריֹוָפגֹוס  דיונוסיוס  הנוצרית;  הדֹוגמה  של  בפופולריזציה  שעסק  בימיו,  הבכירים  הפרשנים 
הכנסייה;  קורות  רושם  אורוסיוס  פאולוס   ;34 י"ז,  השליחים:  במעשי  האזכור  מן  לנו  המוכר 
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 Historia ecclesiastica חיבורו  שבזכות  מי   ,Venerable Bede הנכבד",  ֶדה  "ּבֶ ההיסטוריון 
הבריטיים".  ההיסטוריונים  "אבי  לתואר  זכה   gentis anglorum

בונבנטורה ומרעיו 
)12 )קנטו 

 Bonaventure,( בונבנטורה  לימים  איטליה,  אורוויטו שבמרכז  יליד   ,)Fidanza( פידנצה  ג'ובני 
1217-74(, גדול הסכולסטיקונים לצידו של אקווינס, חַבר למסדר הפרנציסקני ב-1243, והגיע 
של  הביוגרפיה  הוא  חיבוריו  מבין  לענייננו  החשוב  ב-1257.  המסדר  של  ההיררכיה  פסגת  אל 
משלו  אחר  חיבור   .)11 בקנטו  הדברים  )וראו  דנטה  על  הנערצים  החיבורים  מן  פרנציסקוס, 
itinerarium Mentis ad deum )מסע הרוח אל האלוהים(, שימש לדנטה, קרוב לוודאי, בסיס 

בקומדיה.  שלו  למסעו 
שאקווינס  כשם  הקודם.  בקנטו  תומס  של  לזה  דומה   12 בקנטו  בונבנטורה  של  תפקידו 
כך  ומעשיו,  הקדוש  את  ומהלל  מאסיזי  פרנציסקוס  של  סיפורו  את  לקורא  מגיש  הדומיניקני 

הפרנציסקני. למסדר  מתקבל  בונבנטורה 
 .1650  ,)Herrera( הררה  דה  פרנציסקו 

Dante Book 3.indb   59 6/7/2009   2:10:57 PM



דנטה אליגיירי – הקומדיה האלוהית – העדן

60

ההשחתה  על  מקוננים  שניהם  הדומיניקנים.  מסדר  מייסד  את  מהלל  הפרנציסקני  בונבנטורה 
מעשי  על  בביקורתו  כצפוי,  קודמו,  על  עולה  בונבנטורה  המסדרים.  שני  שקעו  בה  המוסרית 
בונבנטורה  של  חמתו   .)121( ר..."  ּבַ ב  ְוֵעׂשֶ ֻמְפֶקֶרת,  ַהְזָנָחה  ִרי  "ּפְ המסדר:  את  ומכנה  ִמסדרו, 
המייסד,  של  הבסיסי  במסר  בהווה  המסדר  ראשי  של  הגדולה  הבגידה  על  בעיקר  בוערת 
הראוי  מן  עליון.  כערך  העוני  את  נס  על  והעלה  לצניעות  שהטיף  מי  אסיזי,  איש  פרנציסקוס 
)הגם  הביניים  מימי  הסוגיה  את  המציג  הוורד,  שם  אקו,  אומברטו  של  ספרו  את  בנדון  לציין 

שלה(.  יותר  מאוחר  שבשלב 
יריבים, וכפי שעשה במעגל הקודם בין תומס אקווינס לסיגר,  במסגרת השכנת שלום בין 
רשימה  המציג  בונבנטורה,   .)Flora( מפלורה  יואכים  לבין  בונבנטורה  בין  דנטה  עתה  מפשר 

מציין: השני,  במעגל  עמו  יחד  הניצבים  תיאולוגים  של 

זֹוֶהֶרת  י  ּוְלִצּדִ  ....
ה  ִרּיָ ָקַלּבְ ִמְנַזר  ֲאִבי  יֹוָאִכים,  ְלֶהֶבת  ׁשַ

ֶדם.  ִמּקֶ ִביִאים  ַהּנְ רּוַח  ּבְ ָהִאיׁש  ֵנַחן 
)141-139  .12 )קנטו 

יצא  הפרנציסקני,  במסדר  לנזיר  והיה  בתשובה  חזר  בירושלים  ביקורו  שלאחר  מי  יואכים, 
החיבור  בונבנטורה.  של  מעטו  קטלנית  לביקורת  וזכה  הכנסייה  בעיני  חן  נשא  שלא  בטיעון 
יוחנן,  חזון  לספר  פירושים   ,Expositio in apocalipsim היה  החריף  הפולמוס  את  שעורר 
יקיץ  ובכך  הנוצרים  עם  יתאחדו  הכופרים  בו  חדש,  דור  לקום  עומד  כי  המחבר  טוען  בו 
לרגלי  מתחת  השומט  זה,  מעין  שטיעון  לציין  למותר  הכנסייה.  של  ההיררכי  המבנה  על  הקץ 
מחלוקת  שעוררה  נוספת  סוגיה  "ההיררכיה".  בעיני  חן  מצא  לא  הקרקע,  את  הקודש  כֵלי 
יואכים למערכת היחסים בין מרכיבי השילוש הקדוש, נושא מרכזי בדיון  הייתה פרשנותו של 
מעט  לא  תרם  ובכך  יואכים,  של  השגותיו  את  קשות  ביקר  בונבנטורה  דורות.  זה  הסכולסטי 

הכנסייה.  של  רחבים  חוגים  בקרב  האיש  של  לנידויו 
זה.  לקנטו  הערות  פרק  ראו   ,12 בקנטו  הנזכרות  הדמויות  ליתר  באשר 

אקווינס מפליג בשבחי פרנציסקוס מאסיזי 
)37-117  .11 )קנטו 

אשר  ָלהּוט"  ְכרּוב  "ּכִ מאסיזי,  פרנציסקוס  של  סיפורו  את  מספר  הדומיניקני,  אקווינס,  תומס 
אומבריה  בחבל  עיירה   ,)1182( אסיזי  יליד  שמו.  את  מאז  הנושא  האביונים  מסדר  את  יסד 

איטליה:  במרכז 

קֹוֵלַח  יּוַבל  ְלֵבין  ינֹו,  ַהּטֹוּפִ ַנַחל  ין  ּבֵ
דֹוׁש,  ַהּקָ ְלדֹו  אּוּבַ ּה  ּבָ ַחר  ּבָ ְבָעה  ּגִ רֹום  ִמּמְ

. בֹוּהַ ּגָ ָהִרים  יא  ִמּשִׂ יֹוֵרד  ּפֹוֶרה  ִמְדרֹון 
)45-43  .11 )קנטו 
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הוא  כאשר  לשון  על  נופל  לשון  נוקט  תומס 
"ִהרקעתי",  קרי:   ,ascesi בשם  אסיזי  את  מכנה 
המקום  מן  שכן  "ִמְזָרח",  למקום  לקרוא  וממליץ 
עליו  הנערץ  פרנציסקוס  של  שמשו  זרח  הזה 
בנהר   – במזרח  הרחק  זורחת  שהחמה  כשם 
הנובעת  דנטה,  של  ההפלגה  בלשון   – הגנגס 
"מזמור  אסיזי:  שחיבר  התפילה  מן  הנראה  ככל 
על  לאלוהים  מודה  הוא  בה  השמש",  לאחינו 
הניכר  המופלא  הטבע  את  לאנושות  שהעניק 
דוגמת  הטבע  תופעות  ושאר  השמש"  ב"אחינו 
המים  הרוח,  הלבנה,  נוספים:  משפחה  קרובי 
משום-מה  ׂשם  דנטה  אין  התמיהה  למרבה  ועוד. 
לַחיות,  פרנציסקוס  של  חיבתו  את  תומס  בפי 

ביותר.  הנודעת  תכונתו  שהיא 
היה  אמור  אמיד,  סוחר  של  בנו  פרנציסקוס, 
לבחור בין קריירה צבאית – זאת לאחר שהצטיין 
בשבי  נפל  ואף  הסמוכה,  פרוג'ה  נגד  במלחמה 
כי  החליט  זאת  תחת  אביו.  של  מקצועו  לבין   –
שכך,  כיוון  הבורא.  את  לשרת  בו  בחרה  השכינה 
אביו,  אצל  מאסיזי  הבישוף  של  ביקורו  את  ניצל 

עניין  כל  לו  אין  כי  בכך  והצהיר  הנדהם,  לאביו  בגדיו  את  מסר  השניים,  בפני  עירום  התפשט 
את  לאישה  נשא  זאת  ותחת  הקרת,  מעשירי  עלמה  של  ידה  את  דחה  מכן  לאחר  בירושה. 

"עוני". הקרויה  האלמנה 
אלמנה, משום שזה אלף ומאה שנים מאז מות בעלה הראשון על הצלב, הכול מתעבים אותה 

מדרכם: לסלקה  ומבקשים 

ָאִביו,  ְקַות  ּתִ ֵהֵפר  ְנעּוָריו  ּבִ ָבר  ּכְ י  ּכִ
ֵמְרצֹונֹו  ָלּה  ח  ִיְפּתַ לֹא  ִאיׁש   – ַעְלָמה  א  ָנׂשָ

ֶות. ַהּמָ ְלַמר  ח  ִיְפּתַ לֹא  מֹו  ּכְ יתֹו  ּבֵ י  ְלּתֵ ּדַ
)60-58  .11 )קנטו 

מסע  ויחף,  בלויים  לבוש  הבן,  ערך  היוצרות,  הפיכת  על  לבנו  סלח  שלא  אביו,  בידי  מנודה 
ידי  על  ההיא  בעת  המאוכלס  הקדוש  הכס  בפני  להתייצב  הצליח  ואף  רומא,  אל  רגלי 
ֶרְך"  ַהּדֶ ת  ְרּכַ ּבִ ָנַתן  רֹו  ְלִמְסּדָ "ְוֶזה  הצעיר,  של  ללבו  הבין  הלז  השלישי.  אינוקנטיוס  האפיפיור 
במהירות.  המסדר  גדל  התמיהה  למרבה  שמו.  על  הקרוי  המסדר  את  יסד  פרנציסקוס   .)93(
אליו  הוא  אף  שמשך  הענייה",  "קלרה  בראשות  הנשים  מסדר  היה  שלו  חשיבות  רב  ענף 
פי  על  לחיות  שביקש  דיכפין,  לכל  הפעם  שלישי,  מסדר  גם  קם  לימים  רבות.  נשים  בהצלחה 

ה-14.  המאה  מן  רישום  מפלורה.  יואכים 
חיבורו  את  בידו  מחזיק  יואכים 
.Expositio in apocalipsim
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כי  מאמינים  רבים  חוקרים  פרנציסקוס.  של  עקרונותיו 
בזכות  היתר  בין  זאת  זה,  מסדר  עם  נמנה  עצמו  דנטה 
קושר  שהמשורר  המסדר,  מִסמלי  הפשוט,  החבל 
מסימני  והוא   ,)16 קנטו  שם,  )וראו  ב תופת  למותניו 
ַעל  ָלֶהם  רּוְך  ּכָ ּלּות  ּדַ "ַאְבֵנט  בעדן:  הקדוש  של  עוניו 
לעולמו  שהלך  דנטה,  מזאת,  יתרה   .)87( ְתַנִים"  ַהּמָ
האפיפיור  הקדוש.  פרנציסקוס  בכנסיית  נקבר  ברוונה, 
והכרה  חוקה  למסדר  העניק   ,)97( הנזכר  הונוריוס 

 .1223 בשנת 
למות  הזדמנות  ומבקש  תורתו  את  להפיץ  להוט 
מסעות,  של  לשורה  פרנציסקוס  יצא  השם,  קידוש  על 
כישלונו של מסע  את  ניבא  הקודש, שם  לארץ  תחילה 
נחרצת  בכוונה  למצרים,  מכן  ולאחר  החמישי,  הצלב 
להעלות את הסולטן על דרך הישר של הנצרות. אולם 
שלח  ולא  הנזיר  את  רדף  לא  בנימוס,  סירב  הסולטן 
לזכות  הלהוט"  "המלאך  מן  נמנע  וכך  רוצחים,  אליו 
תפילה  בשעת  מותו,  לפני  שנתיים  המרטירים.  בחסד 
להתגלות  האיש  זכה  טוסקנה,  בדרום  ֶורנה  הר  על 
על  ישוע  פצעי  חמשת  הסטיגמטה,  את  קיבל  כאשר 
לאחר  שנתיים  כקדוש.  חייו  של  הכותרת  גולת  גופו, 
ברומא,  הכס  מידי  קדוש  בתואר  זכה  ב-1226,  מותו 
וחמש מאות שנים אחר מותו קראו צאצאי מסדרו עיר 

אנג'לס.  לוס  היא  שמו,  על  בקליפורניה 

בונבנטורה מפליג בשבחי דומיניקוס
 )111-31  .12 )קנטו 

על  תודה  בהכרת  משיב  הפרנציסקני  בונבנטורה 
מסדרו,  מייסד  אודות  אקווינס  של  הפלגותיו 
מייסד  על  משלו  בהפלגות  ויוצא  מאסיזי,  פרנציסקוס 

אשר:  דומיניקוס,  הקדוש  הוא  אקווינס,  של  מסדרו 

ְפֶאֶרת  ּתִ א  נֹוׂשֵ נֹוַדע,  ָחְכָמתֹו  ּבְ
ָהָאֶרץ.  ֶמְרֲחֵבי  ּבְ ָקדֹוׁש  ַמְלָאִכים  אֹור 

 )39-38  .11 )קנטו 

אזור  ספרד,  שבצפון  קסטיליה  יליד  דומיניקוס,  הקדוש  לימים   ,)Guzmàn( גוזמן  דה  דומינגו 
ייעודו  את  שניבאה  לאם  נולד   ,)46( ֲעָרב"  ּמַ ּבַ ר  ֲאׁשֶ ֶאֶרץ  "...ַחְבֵלי  בונבנטורה  בפי  המכונה 

מאסיזי. פרנציסקוס 
את  מדגיש  הצייר   .1502 דויד,  ג'רר 
הטלה  את  ראו   – בעלי-החיים  נושא 

הקדוש.  של  בשמאלו 
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העולם  את  המעלה  לפיד  ובפיו  כלב  מרחמה  מגיח  הנה  כי  חלמה  הֵאם  בהיריון.  בעודה  בחלד 
"זיגמונד פרויד" של הימים ההם, היה כי הרך הנולד  באש. פשר החלום, כפי שנמסר לה מפי 
ואלו  בלבם,  להבה  שיציתו  הקודש  אמיתות  את  מאזיניו  בפני  "ינבח"  אשר  מטיף  ויהיה  יגדל 
ֵיצאו לשנות את דרכי החלד. לכבוד משימה כה נכבדה העניקה האם לבנה שם היאה לייעודו, 

לאלוהים".  "השייך  קרי:  הלטינית,  בצורתו  דומיניקוס,  לימים  דומינגו, 

 )auto de fe( באש  להעלות  הפוסק  העליון  השופט  האינקוויזיציה.   משפט 
)Berruguete, 1450-1504( ברוגט  פדרו  דומיניקוס.  הוא   – הנדונים  שני  את 
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יו,  ְלַמֲעׂשָ ָראּוי  ּכָ ֵרא  ִיּקָ ּוְלַמַען 
ם,  ׁשֵ לֹו  ְוֶהֱעִניק  ֵמֵעֶדן  ָיָצא  ַמְלָאְך 

ַעל.  ִמּמַ ֱאלִֹהים  ל  ׁשֶ מֹו  ְ ִמּשׁ ִנְגַזר  ְוהּוא 
)69-67  .12 )קנטו 

הילד  של  בפיו  שם  והוא  מילדותו,  לכך  שיועד  קדוש  של  דמות  לנו  להציג  מבקש  בונבנטורה 
)הבשורה על  יצאתי"  "בעבור-זאת  ישוע  ברור לדברי  אִתי", הד  ּבָ ְך  ּכָ ם  ְלׁשֵ "ָאֵכן,  את המילים: 
יוחנה,  אמו  ושם  מאושר,  קרי:  פליקס,  אביו  שם  כי  אפוא  מקרה  זה  אין   .)38 א',  מרקוס,  פי 

אלוהים. חסד  קרי: 

ְודֹוְקְטִריָנה,  ַלַהט  ּבְ ו  ַיְחּדָ ד  ְמֻצּיָ ָאז 
ָהַאּפֹוְסטֹוִלי  ס  ַהּכֵ ד  ִמּיַ ּוִבְבָרָכה 

ֵהִגיַח,  ֶהָהִרים  ִמן  ֵרץ  ִמְתּפָ ד  ֶאׁשֶ מֹו  ּכְ

ִפיָרה ַהּכְ ֶנַגע  ּבְ ָהַלם  ּכֹחֹו  ּוְברֹב 
)100-97  .12 )קנטו 

בסוטים  מלחמתו  הוא  דומיניקוס  של  באישיותו  סימפטי  הפחות  ההיבט  ּכֹחו..."  "ּוְברֹב  אכן 
כת  באלביג׳ינסים,  מדם  העקובה  מלחמתו  זאת.  ראתה  שהכנסייה  כפי  הנוצרית,  הישר  מדרך 
בבני חושך,  בני אור, קרי: הרוח,  דֹוגמה מניכאית של מלחמת  נוצרית מדרום צרפת שפיתחה 
בהכרח  עולים  שאינם  טבח  למעשי  והביאה  הקתוליים,  הסקרמנטים  את  דחתה  החומר,  קרי: 
העובדה  את  להעלים  בונבנטורה  מעדיף  כן  כמו  הנודעת.  הנוצרית  החמלה  עם  אחד  בקנה 
הראשון  שיאה  אל  האינקוויזיציה  הבאת  גם  הייתה  דומיניקוס  הקדוש  של  זכויותיו  יתר  שבין 

ה-13.  המאה  בראשית 
נובלה  מריה  סנטה  בכנסיית  הדומיניקנים  מפי  תיאולוגיה  בשיעורי  חלק  נטל  עצמו  דנטה 

בפירנצה. 
נראה  כך האגדה,  ברגעי מותו,  ברע.  דומיניקוס  לבולוניה, חש  בקיץ 1221, בשהותו סמוך 
לרגל.  לעלייה  פופולרי  ליעד  הפך  בעיר  מותו  מקום  זהב.  של  בסולם  לשמים  מרקיע  האיש 

התשיעי.  גרגוריוס  האפיפיור  מידי  קדוש  לתואר  זכה  ב-1234 

רקיע חמישי: מאדים – משכן לוחמים עזי רוח ורבי תהילה
קצ'אגווידה 
 )18-15 )קנטי 

רקיע המאדים, החמישי בתורו ולפיכך מצוי בתווך העדן, הוא בעל חשיבות מיוחדת, זאת על 
פי תשומת הלב שדנטה מקדיש להיבט הסמלי במבנה ה קומדיה. הדמות המרכזית, באמצעותה 
בחר המשורר להציג את הרעיון המרכזי בחלק זה של היצירה, היא זו של קצ'אגווידה, האמור 
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בטור  לומברדו  ומרקו  בתופת  לטיני  ברונטו  גם  כמו  המשורר,  של  אבותיו  אבי  עם  להימנות 
עליו  יודעים  איננו  מכך  לבד  אולם  האיש,  של  קיומו  את  מאמתים  בפירנצה  מסמכים  הטוהר. 
דבר, לבד מדבריו שלו. נראה שנולד אי שם בשלהי המאה ה-11 )בשנת 1091 על פי הנתונים 
כאשר  פירנצה  של  העתיק  ברובע  והתגורר  לנצרות  נטבל   ,)37  ,16 קנטו  וראו  מגיש,  שהוא 
ִמן  ָמנּו  ית  ֲחִמיׁשִ "ַאְך   :1300 בשנת  האוכלוסייה  מן  חמישית  אך  היה  העיר  תושבי  מספר 

 .)48( ם"  ׁשָ ַהּיֹום  ֹוְכִנים  ַהּשׁ
קרוב  הצלב השני,  ונפל במסע  קונרד השלישי,  בצבאו של  אביר  האיש  היה  עדותו  פי  על 
עוסק  קצ'אגווידה  ישראל.  בארץ  הנוצרים  לצבא  פורענות  שנת  שהייתה   ,1147 בשנת  לוודאי 
מי  דנטה,  של  גלותו  בסוגיית  ביותר  מפורטים  נבואה  דברי  לנו  מגיש  הוא  א.  נושאים.  בשני 
ראוי  בפירוט  זאת  ועם  היסטורי  הוא מתאר, במבט  ב.  בתופת.  כבר  הדברים  עיקרי  על  שלמד 

העיר. של  והשֵלו  המפואר  לעבר  בהשוואה  זאת  פירנצה,  על  העובר  השבר  את  לציון, 
בזה, מהווים את צומת  זה  והכללי, כשהם שזורים  כן, כפי שצוין לעיל, ההיבט האישי  כי  הנה 

העדן.  רקיעי  בין  דנטה  של  במסעו  המרכזי  הדרכים 

דימויים מן הקלאסיקה וספרי הקודש
 )15 )קנטו 

אְנִכיֶסס  ֵצל  ַאף  יט  הֹוׁשִ זֹאת  ּכָ בַאֲהָבה 
 – ֶאִליְסיּום  ּבָ ָרָאהּו  ְלֵעת  נֹו  ּבְ ֶאל  ָידֹו 

ְמׁשֹוְרֵרינּו.  ְגדֹול  ּבִ ָלֵתת  ֵאמּון  ִאם  זֹאת 
)26-24  .15 )קנטו 

פגישתן  את  להמשיל  מבקש  ההלנו-רומית,  המיתולוגיה  מן  זה  במקרה  הלקוח  הדימוי, 
שדות  אל  סיבילה  בליווי  נכנס  אניאס  המתים.  בעולם  אניאס  בנו  עם  אנכיסס  של  הנרגשת 
למראה  גיל  בדמעות  פורץ  אנכיסס  אביו.  את  ופוגש  בהאדס,  מופלאים  דשא  כרי   – אליסיום 
לגורלו של דנטה, כך  לנבואותיו של קצ'אגווידה הנוגעות  ו', 694-684(. בדומה  )אנאידה,  בנו 
לאיטליה,  מטרויה  מפליג  אניאס  שבו.  והרע  הטוב  על  בעתיד,  גורלו  את  לבנו  אנכיסס  מציג 
מדינה,  והתנהלות  שלטון  של  השלמות  תכלית  הרומית,  האימפריה  של  לייסודה  שיביא  מסע 
אותו  המביאים  רבים  קשיים  נערמים  אניאס  של  דרכו  על  כי  לציין  למותר  דנטה.  של  בעיניו 
לעגן  מנת  על  נגף.  אבני  רצופה  התהילה  אל  הדרך  ברור:  והמשל  פחת.  פי  עברי  אל  לא אחת 
שימוש  עשה  בו  הביטוי  באותו  לדנטה  קצ'אגווידה  קורא  המילולי,  בהיבטו  גם  המשל  את 

.)28  ,15( שלי  דמי  אהה,   –  “o sanguis meus” שונה:  שבהקשר  הגם  אנכיסס, 
של  סבלותיו  שיעור.  לאין  מכרעת  סוגיה  ניצבת  ברקע  כי  ברור  אולם  הגלוי,  המשל  כאן  עד 
לסבלות  במפורש,  נאמר  שלא  הגם  איור,  הם  בהמשך  דנטה  של  וסבלותיו  קדם  בימי  אניאס 
את  הדוויה  לאנושות  זו  בשירה  להביא   – דנטה  של  הנעלה  ייעודו  ומכאן  הצלב.  על  ישוע 
בגלות,  קרי:   – בארץ  הנוצרי  המושיע  של  תלאותיו  כך,  לצורך  האלוהי.  קודמו  של  המסר 

המשורר. של  תלאותיו  עם  מבחינתו,  אחד,  בקנה  עולות 
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על מנת לחזק את דבריו ולהעניק להם גושפנקה היישר מספרי הקודש, אומר קצ'אגווידה 
המשורר:  לפני  מזדהה  שהוא  בשעה 

לֹו  ה  ּיָ ּפִ ַהּצִ ר  ֲאׁשֶ י,  ְחּתִ ּפַ ִמׁשְ ֵנֶצר  ָהּה, 
ֶֹרׁש. ַהּשׁ ְלָך  ֲאִני  ֶחְדָוה,  י  ִלּבִ ָאה  ְמַמּלְ

 )89-88  .15 )קנטו 

מן-השמים  קול  "והנה   :17 ג',  מתי,  פי  על  הבשורה  מן  הפסוק  את  הדעת  על  מעלים  ודבריו 
בו." אשר-רציתי  ידידי  בני  זה  אומר 

האל  של  מאופיו  ונובע  מאליו  מובן  הוא  המאדים  על  תהילה  רבי  לוחמים  של  משכנם 
דנטה  ובעוד  הצלב,  אל  עיני המשורר  את  קצ'אגווידה מסב  הלכת.  לכוכב  שהעניק את שמו 
מתבונן בלהבות העולות ממנו, מגיחים מתוך שתי זרועותיו שמונה גיבורי חיל. קצ'אגווידה 

.)?(  1672  ,)Quellinus( קלינוס  ארטוס  יהושע. 
נעלמה. יהושע,  של  בימינו  להיות  הייתה  שאמורה  המגן(  )או  החנית 
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לקורא  המוכר  נון,  בן  יהושע  הוא  הבאים  ראשון   .)48-37  .18 )קנטו  שמותיהם  את  מונה 
בטוחות  צועד  אחריו  יהושע.  ומרגלי  הזונה  רחב  פרשת  היתר  בין  שעניינו   ,9 מקנטו  העדן 
שרלמאן  הביניים,  בימי  הנצרות  לוחמי  גדולי  היסטורי,  בסדר  אחריהם,  ורק  המכבי,  יהודה 
יצירת  גיבור  האציל,  רולן  הנסיך  בסרצנים,  הגדולה  במלחמה  המאסף  צבא  ומפקד  הקיסר 
נפל  רולן  רונסבאל.  בקרב  במוסלמים  חורמה  במלחמת  שנפל  מי  רולן,  שירת  המופת 
)וראו  שכמותו  בוגדים  עם  יחד  בתופת  הקורא  פגש  אותו  הנבל,  גנלון  מבגידת  כתוצאה 

צועדים: והרביעי  השלישי  בצמד   .)32 קנטו  התופת, 

ֶרנּוַאְרט,  יר  ָהַאּבִ  – אֹוַרְנג'  ִאיׁש  הּוא   – ִויְלַיאם 
ִסיִציְלָיה. ּבֹור  ּגִ 'יְסָקר  ּגִ ס,  ּכָ ַהּדֻ ּגֹוְטְפִריד  ם  ּגַ

)48-47  .18 )קנטו 

במלחמתם  בגבורתם  נודעו  הביניים,  ימי  בשירת  מופת  דמויות  הם  אף  הראשונים,  שני 
במטבח  העמל  עבד  הוא  על-אנושי,  כוח  ובעל  ממדים  כביר  סרצני  רנוארט,  הפרנקים.  לצד 
איש  חוברים  הגברים  שני  משפחתו,  קרוב  הוא  רנוארט  כי  מגלה  שוויליאם  לאחר  המלכותי. 
לרעהו ומפליאים להילחם בצבאו של שרלמאן מול הסרצנים. את שנותיהם האחרונות עושים 
 Chanson :השניים במנזר. שניהם ממלאים תפקיד ראשי בשירה הנקראית של שמו של ויליאם
שמציג  האחרון  הזוג   .Chanson de Geste-ה הגבורה  עלילות  שירי  מסדרת   ,de Guillaume
כמצביאים  לתהילה  נודעו  שניהם  ג'יסקר.  ורובר  גוטפריד  הדוכס  הם  דנטה  בפני  קצ'אגווידה 
רב  תפקיד  מילא  לוריין,  חבל  דוכס   ,)Bouillon( בויון  איש  גוטפריד  ה-11.  המאה  בשלהי 

ב-1099.  העיר  כיבוש  לאחר  ירושלים  לשליט  ומונה  הראשון,  הצלב  במסע  חשיבות 
והגן  איטליה,  בדרום  גדולים  חלקים  כבש  נורמני,  מצביא   ,)Guiscard( ג'יסקר  רובר 
הקדושה  הרומית  האימפריה  של  פולשים  צבאות  מפני  השביעי  גרגוריוס  האפיפיור  על 

ב-1084. 

רקיע שישי: כוכב צדק, משכן שליטים שהצדק היה נר לרגליהם
)20-18 )קנטי 

חוויית הנשר 
)106-136  .18 )קנטו 

י  ִ ּשׁ ׁשִ ּכֹוָכב  ְואֹור 
ֵחֶפץ.  ּבְ ַני  ּפָ ל  ִקּבֵ ְזרֹועֹוָתיו  לֶֹבן  ּבְ

 )79-78  .18 )קנטו 

בגופם  משרטטים  הצדק  ברקיע  הרוחות  יופיטר.   – צדק  הוא  הרקיעים  בסדר  השישי  הכוכב 
הצדק,  את  "אהוב  קרי:   ,diLiGiTE iUsTiTiaM QUi iUdiCaTis TErraM בלטינית:  משפט  ובמעופם 
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את  משנים  הם   ,TErraM של   M-ה האחרונה,  האות  את  שסיימו  כיוון  ארץ."  השופט  אתה 
נשר.  של  ולראשו  לצווארו  צורה  להעניק  מנת  על  מעלה  מרקיע  הרוחות  מן  חלק  התבנית: 
כשמו  צדק,  הלכת  שכוכב  הרי  ושליטיה,  הרומית  האימפריה  של  סמלה  הוא  שהנשר  מאחר 
כדרכו של  כי  לציין,  יש  זאת  עם  לרגליהם.  נר  היה  הצדק  רקיע שליטים אשר  מהווה  הוא,  כן 
של  חיבורו   ,Monarchia-ל הראשונה  האות  היא   M-ה גם  וכך  מקרי,  אינו  דבר  שום  דנטה, 
דנטה המרחיב את הדיבור על הזיקה בין השלטון החילוני ובין הסמכות הדתית, כלומר ההיזון 
הנשר  הצדק.  שלטון  את  יבטיחו  הנכון  בצירופם  אשר  הקדוש,  הכס  ובין  הקיסר  בין  החוזר 
על  האולימפוס,  אלי  לראש  המקביל  והוא  זו,  יחסים  מערכת  של  המושלם  סמלה  הוא  הרומי 
ׂשם דנטה דברי תוכחה  נקרא הרקיע. בפיו של הנשר, או מוטב לומר במקורו של העוף,  שמו 

מאירות.  רוחות  המון  של  צירוף  הוא  כי  אף  אחד,  בקול  מדבר  הנשר  וחוכמה. 
רבים  הדין  ביום  ולפיכך  אלוהי,  לחסד  ערובה  אינה  הטבילה  כי  לדנטה  מסביר  הנשר 
יידחו מפני הבורא, בעוד עובדי אלילים רבים, דוגמת צדיקי אתיופיה ופרס,  משליטי הנצרות 
כמובן  מוסבים  הנשר  דברי  עיקר  לכך.  מודעים  היו  שלא  אף  בצדק  עבדוהו  שכן  בחסדו,  יזכו 
נפשו,  משנואי  כמה  להוקיע  למשורר  נוספת  הזדמנות  וזו  דנטה,  של  בימיו  החברה  חוליי  על 

עצמה.  הגבורה  מפי  הפעם 

פלקסמן  ג'ון  הצדק.  נשר  לנוכח  ודנטה  ביאטריצ'ה 
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אביו  עם  יחד  לנו  המוכר  אוסטריה,  מלך  הראשון,  אלברטוס  הוא  המוקעים  בתור  הראשון 
בהם  הימים  מן  באכזריותו  נודע  הבן  בעוד   .)6 )קנטו  הטוהר  מטור  הבסבורג  לבית  רודולף 
מעולם  אמנם  אלברט  באיטליה.  שלטונו  את  הזניח  האב   ,)117-115  ,19( בוהמיה  את  כבש 
פיליפ  רגלי  את  לדחוק  תככיו  במסגרת  בו  הכיר  השמיני  בוניפציוס  אך  לקיסר,  הוכתר  לא 
היפה מלך צרפת, שמצדו נאשם אף הוא בזיוף המטבע על מנת לממן את מלחמותיו שהביאו 

צרפת. על  אסונות  של  לשורה 
שהללו  המלחמות  על  לסקוטלנד  אנגליה  בין  הגבול  מחוזות  שליטי  את  שהוקיע  לאחר 
מנהלים ביניהם, נושא הנשר קינה על הפקרותם של מלך ספרד, פרדיננד הרביעי, שליט לאון 

גיסו: אלברט,  ידי  על  הותקף  בהם  בימים  בוהמיה  מלך  השני,  ונצסלב  ועל  וקסטיליה, 

ְוַנַחת,  ה  ִזּמָ יו  ַחּיָ ֶפְרִדיַנְנד,  הּוא  ה  ִהּנֵ
ּבֹוֶהְמָיה, ּבְ ֶוְנֶצְסַלב  ְוָכְך  ְסָפַרד  ּבִ ְך  ּכָ

)125-124  .19 )קנטו 

הנכה",  "שרל  בכינויו  הנודע  מאנז'ו  השני  שרל  קרי:  ַלִים",  ירּוׁשָ ּבִ ס  ּכֵ ַעל  ב  יֹוׁשֵ ֶכה  ַהּנָ ְך  "ּכָ
אשר:

ָאֶלף  ַעל  ַיֲעֶלה  לֹא  ַמֲעלֹוָתיו  ִמְנַין 
ְלֶאֶלף.  ִנְהֶיה  ְצִריִכים  ָעיו  ׁשָ ּפְ ְלִמְנַין  ַאְך 

)129-128  .19 )קנטו 

הוגו  קשות  במילים  מוקיע  יחד  גם  שניהם  ואת  הראשון,  שרל  מאביו,  התואר  את  ירש  שרל 
טור הטוהר,  כמי שתרמו רבות להידרדרות המלוכה בצרפת )וראו  קפה )Capet( בטור הטוהר, 
אחד  עוד  סיציליה,  מלך  השני  פרדריק  הוא   ,)131  ,19( ְוַגַעׁש"  ָהֵאׁש  ִאי  "ֶמֶלְך   .)20 קנטו 
בממלכתו.  לשבר  המשורר  לדעת  שהביא  ומי  בשמו,  להתעלל  אוהב  שדנטה  ארץ  מעתודי 
מיטב  את  בחצרו  קיבץ  תקופתו,  של  הנאורים  המלכים  מן  השני,  פרדריק  שכן  מפליא,  )אכן 
למרכז  סיציליה  את  והפך  הקתארית,  אמונתם  בזכות  בארצם  הנרדפים  פרובנס  משוררי 
נובו" של  סטיל  ל"דולצ'ה  רבות  זה שתרם  הוא  הסיציליאני"  "הסגנון  במעלה.  ראשון  תרבותי 
)האקון  בצפון  מנורבגיה  באירופה,  ונסיכים  נוספת של מלכים  וכך רשימה  הללו  כך  טוסקנה.( 
מלוזיניאן  השני  )הנרי  וקפריסין  הבלקן  פורטוגל,  שליטי  ועד  במרכז  להונגריה  החמישי(, 

בדרום.  "החיה"(  המכונה 

עין הנשר 
 )148-31  .20 )קנטו 

כוונת  אל  לרדת  יכולת  להעדר  ההוכחה  הוא  הצדק  ברקיע  ההתנסות  מן  חשיבות  רב  לקח 
שהגיעו  הרוחות  וחומר  קל  עצמם,  העדן  מלאכי  לא  אף  אל".  דרכי  "נסתרות  בבחינת  הבורא, 
עתה  לא  האלוהי.  המסתורין  לעומק  לרדת  בכוחם  יש  נבואה,  לכוח  וזכו  אלוהים  בחסד  לשם 
של  עינו  לעיצוב  שבחר  מאורות  שישה  באמצעות  זו  יסוד  הנחת  מציג  דנטה  לעולם.  ולא 
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עינו  בבת  המלך,  דוד  וראשונה  בראש  והם:  לרגליהם,  נר  היה  שהצדק  שליטים  שישה  הנשר, 
ואישונו של עין הנשר; הקיסר טריאנוס; המלך חזקיהו; הקיסר קונסטנטין; וילהלם השני מלך 
זה  כיצד  הנדהם  לדנטה  מבהיר  הנשר  המיתולוגיה.  מן  האלילים  עובד  ריֵפאּוס,  וכן  סיציליה; 

וטריאנוס. ריפאוס  אלילים,  עובדי  שני  ֵעדן  ירשו 
שושלת  פי  על  ישו,  של  אבותיו  ומאבות  ומשורר,  נביא  שליט,  ְזִמירֹות",  "ְנִעים  דוד, 
של  עינו  בבת  האישון,  הוא  הנשר,  בעין  המרכזי  במקום  זוכה  החדשה,  הברית  של  היוחסין 
המופת  את  בו  הרואה  דנטה,  של  לבו  על  דיבר  המלך  דוד  של  סגולותיו  צירוף  הבורא. 

האנושות. בקורות  מיטיב  שליט  של  האולטימטיבי 
הנשר,  של  עינו  גבת  את  הצרים  חמישה  מבין  הראשון  הרוח  טריאנוס,  הרומי  הקיסר 
עם  שעשה  החסד  בשל  אם  כי  הדגול,  רומא  קיסר  היותו  בזכות  רק  לא  הנכבד  למעמד  זוכה 
הנשר  דברי  מכאן  בנה.  רוצחי  את  להעניש  מנת  על  צבאו  את  עיכב  כאשר  אומללה  אלמנה 

הרומי: הקיסר  על 

מדריד.  פרדו,  דל  מוזיאון  טריאנוס.  נרווה  אולפיוס  מרקוס 
לספירה. השלישית  המאה 
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פרטי.  אוסף   .1912  ,)Masard( מזאר  כריס  המלך.  דוד 
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ן  ַהּבֵ מֹות  ַעל  ר  ...ֲאׁשֶ
ֶתר. ַהּיֶ ִמן  ִלי  ָקרֹוב  ק,  ִחּזֵ ָהֵאם  ְיֵדי 

)45-44  .20 )קנטו 

על  מתקבלת  לעילה  דנטה  זקוק  בעדן,  מקום  הרומי  האלילים  לעובד  להעניק  מנת  על  אולם 
שהעריץ  מי  גרגוריוס,  האפיפיור  בדבר  האגדה  על  אפוא  חוזר  הוא  הנוצרי.  הקורא  של  דעתו 
אלילים  עובדי  משכן   – הלימבו  מן  הועלה  הקיסר  כי  עד  תפילה  בעבורו  ונשא  טריאנוס  את 
לזכות  וכך  ישו  תורת  את  ללמוד  שיוכל  מנת  על  זאת  לתחייה;  וקם   – וחסד  תהילה  רבי 

בעדן.  בישיבה 
שלמד: מי  המלך,  חזקיה  האלוהית  הגבה  במרכז  שוכן  טריאנוס  של  לצדו 

ַצח  ַהּנֶ ט  ּפַ ִמׁשְ ֶאת  י  ּכִ  ...
ַהּיֹום  ה  ַמֲעׂשֵ ֶאת  ֲהַגם  ּנֹות,  ְלׁשַ ֵאין 

ּוֶבִכי. ֶנֱאָמָנה  ה  ִפּלָ ּתְ ִלְדחֹות  יּוְכלּו 
)54-52  .20 )קנטו 

ִוד  ּדָ ֱאלֵֹהי  ְיהָוה  ָאַמר  ּכֹה  י,  ַעּמִ ְנִגיד  הּו  ֶאל-ִחְזִקּיָ ְוָאַמְרּתָ  "ׁשּוב  ה-ו:  כ',  ב',  מלכים  פי  על  זאת 
ית ְיהָוה.  ּבֵ ֲעֶלה  ּתַ י,  ִליׁשִ ְ ַהּשׁ ּיֹום  ּבַ ָלְך,  ִהְנִני רֵֹפא  ְמָעֶתָך;  ּדִ ָרִאיִתי ֶאת  ֶתָך,  ִפּלָ ּתְ י ֶאת  ַמְעּתִ ׁשָ ָאִביָך, 

ָנה." ׁשָ ֵרה  ֶעׂשְ ֲחֵמׁש  ַעל-ָיֶמיָך,  י  ְוהַֹסְפּתִ
אחריו שוכן הקיסר קונסטנטינוס, מי שעל פי המסורת מסר במאה הרביעית את השלטון 
ברומא לידי האפיפיור סילבסטר הראשון. המסמך הנודע בשם donatio Constantini )תרומת 
קונסטנטינוס(, נתברר לימים כמזויף, עובדה שדנטה לא יכול היה לדעת )להרחבה ואיור, ראו 

 .)32 קנטו  הטוהר,  טור 
עתה  כורעת  שמלכותו  מי  סיציליה,  מלך  השני   )Guglielmo( ויליאם  הוא  הוא  בתור  הבא 

לעיל(.  )ראו  השני  ופרדריק  מאנז'ו  השני  שרל  של  האכזר  שלטונם  תחת 
על  הכבוד  שוכני  הרוחות  חמשת  בין  ריפאוס  של  למקומו  באשר  היא  המובנת  התהייה 
למֵעט  ריפאוס,  אולם  לעיל(,  )וראו  שבדוחק  הגם  הוסברה,  טריאנוס  של  הופעתו  הגבה. 
ב', 72-67(, אין כל אסמכתא  )אנאידה,  ונפל על הגנת עירו  העובדה שנמנה עם גיבורי טרויה 
לו  זכו  שלא  לחסד  דווקא  זה  טרויאני  זכה  ולמה  מה  על  לישוע.  וסגד  המתים  מן  שעלה  לכך 

העתיק? העולם  גדולי 
במפורש: זאת  אומר  והכתוב  זו,  לסוגיה  ער  המשורר 

ָהָיה...  ַמֲאִמין  ִמי 
י  ַהֲחִמיׁשִ ִיְהֶיה  רֹוָיאִני  ַהּטְ ִריֵפאּוס  י  ּכִ

ַהּקֶֹדׁש?  ְמאֹורֹות  ין  ּבֵ ה,  ַהּזֶ ל  ְעּגָ ּמַ ּבַ
 )69-67  .20 )קנטו 

ברוח  מבינתנו,  הנעלה  אלוהי  מעשה  עוד  זהו  כי  להבין  ועלינו  מהסברים,  נמנע  דנטה  אולם 
לעיל.  שנאמרו  כפי  תבונתנו,  מגבלות  על  הנשר  דברי 
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גזרת גורל 
 )141-118  .20 )קנטו 

הספירה  לפני  שנים  לאלף  קרוב  שחי  מי  הטרויאני,  האלילים  עובד  ריפאוס,  של  ישועתו 
החיובי,  במובן   ,Predestinatio גורל,  גזרת  של  חשיבות  רב  ממד  לדנטה  מעניקה  הנוצרית, 
בבוא  יזכו  אשר   – הן  מי  לדעת  יכולים  ואיננו   – נשמות  יש  לפיו  הרעיון  מכאן  זה.  במקרה 
התיאולוגים  בקרב  ולוויכוחים  לדיונים  נושא  הייתה  זו  דוקטרינה  הבורא.  של  בחסדו  העת 
בעקבות  בנידון  צועד  אקווינס,  תומס  של  המובהק  תלמידו  דנטה,  המאוחרים.  הביניים  בימי 
לערער  שאין  "עובדה  לאמור:  שלו,  התיאולוגיה  במכלול  מפורשות  שכתב  מי  הגדול,  רבו 

.)2 )ב',  רבים..."  לפגנים  נמסרה  לישוע  ההתגלות  כי  היא  עליה 
שוורגיליוס  הספורות  השורות  מן  לבד  ריפאוס,  על  דבר  יודעים  איננו  כי  אף  כן,  כי  הנה 
של  העמוק  במובן  לנוצרי  היה  האיש  כי  להסיק  עלינו  לעיל(,  )וראו  באניאדה  לו  מקדיש 
 ,20( ָאֶרץ  ּבָ יו  ַחּיָ ין  ּכִ ִהׁשְ ֶוֱאֶמת  ֶצֶדק  ַעל  כי:  העובדה  ובזכות  כחוק,  נטבל  לא  כי  אף  המילה 

כי:  זכה   ,)121
ָיִמין  ל  ְלּגַ ּגַ ְלַצד  ִבירֹות  ּגְ לֹוׁש  ׁשָ אֹוָתן 

ִרית  ּבְ ֶטֶרם  ֶאֶלף  נֹות  ׁשְ ָרִאיָת,  ב  ְרּכָ ַהּמֶ ל  ׁשֶ
ֶבר.  ַהּגֶ ֶאת  ילּו  ִהְטּבִ ָאה,  ּבָ ָלעֹוָלם  ְטִביָלה 

)129-127  .20 )קנטו 

וחסד.  תקווה  אמונה,  כמובן  הן  הגבירות  שלוש 
ופטרוס  אוגוסטינוס  הקדושים  כתבי  על  בנידון  מסקנותיו  את  המסמיך  אקווינס, 
בכוונתו  הבורא  של  ברוחו  הקיימת  "כתוכנית-על  הפרדסטינציו  עקרון  את  מזהה  לומברדוס, 
כגון  הרבים,  באחד ממשליו  זאת  הוא מציג  אלילים."  עובדי  ופדות לשורה של  ישועה  להביא 
את  הרואה  האיש  אולם  אחריו,  הבאים  את  לראות  ממנו  ונמנע  בדרך  הצועד  האדם  על  זה 
מצוי  הדרך  באיזה שלב של  היא  ואחת  ההולכים,  הם  מי  ויודע  רואה  כולה מלמעלה,  התמונה 

 .)14  ,13 א',  התיאולוגיה,  מכלול  מהם.  אחד  כל 
מצוי  הבורא  שכן  בזמן,  תלויה  שאיננה  זו,  אלוהית  שקביעה  ומסביר  ממשיך  אקווינס 
לפעול  יכול  לישועה  הצפוי  שאין  מכאן  החופשי;  הרצון  על  גוברת  ועתיד,  הווה  לעבר,  מחוץ 
בניגוד לקביעה האלוהית. כיוון שמיצה את כושר הסבריו בנידון, ׂשם דנטה במקורו של הנשר 

לפיה: הקביעה  את 

ַעת,  ַהּדַ ּוב  ִיּשׁ ּבְ יְנֶכם  ּדִ הֹוִציאּו  מּוָתה,  ּתְ ֵני  ּבְ ָהּה, 
 , ֱאלֹּהַ ְלֵחיק  ָקרֹוב  ֹוְכִנים  ַהּשׁ ָאנּו  ַאף 

ָלַדַעת.  נּוַכל  ִמיד  ּתָ לֹא  הּוא  ַחר  ּבָ ִמי  ּבְ
)135-133  .20 )קנטו 

מוגבלי  תמותה  בני  על  נלין  מה  המלכים,  מלך  למרגלות  קבע  היושבים  שרת  מלאכי  כך  ואם 
והתבונה?  הרוח 
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רקיע שביעי: כוכב שבתאי – משכן המאופקים והסובלנים
)22  -21 )קנטי 

פטרוס דמיאן 
)135-43  .21 )קנטו 

דמיאן   .)damian, 1007-1072( דמיאן  פטרוס  הוא  השביעי  ברקיע  דנטה  של  פניו  המקבל 
למנזר  הצטרף  וחוקר,  מורה  של  מבטיחה  קריירה  אחריו  שהניח  דמיאנוס(,  או  )דמיאני, 
של  האלוהית  מהותו  בדבר  בשרעפים  שקוע  פשטות,  חיי  הצנוע  האיש  חי  שם  בנדיקטיני, 
בפעילות  ורפורמות  לתיקונים  מפתיע  במרץ  והתמסר  המנזר,  לאבי  היה  ב-1043  האדם.  רוח 
מכולם  החשוב  חיבורו  אולם  לכתוב,  הרבה  דמיאן  לארכיהגמון.  היה  שנים   10 מקץ  הכנסייה. 
סוגיות  בשתי  המחבר  מטפל  בו  הכול-יכול(,  )אלוהים   de divina omnipotentia-ה הוא 
איבדה  שזו  לאחר  בתוליה  את  לאישה  להשיב  הבורא  של  בכוחו  יש  האם  א.  משקל:  כבדות 
בנידון  דמיאנוס  של  הסכולסטי  הדיון  שיטת  העבר?  את  לשנות  אלוהים  יכול  האם  ב.  אותם? 
שדמיאן  לציין  הראוי  מן  הרומית-קתולית.  הדֹוגמה  של  הפלפול  למיטב  ספק  ללא  שייכת 
זאת  עם  המתודי".  "הספק  במסגרת  להן  ומניח  השאלות,  שתי  על  נחרץ  מענה  מעניק  אינו 
המביטים  בעדן  השרפים  לא  ואף  בחלד  איש  אין  לפיו  נוסף  טיעון  למשורר  דבריו  משמשים 
של  שאלתו  על  כן,  כי  הנה  אותן.  לנבא  או  להבינן  לכוונותיו,  לרדת  מסוגלים  הבורא,  בעיני 
תשובה  דמיאן  משיב  לכאורה,  פשוטה  שאלה  ברקיעים,  הזמר  צלילי  שבין  השוני  בדבר  דנטה 

ונחרצת: ארוכה 

ָהֵעֶדן,  מֹות  ִנׁשְ ין  ּבֵ ֶבת  ּגֶ ׂשְ ַהּנִ ַאף   ...
 , ֱאלֹּהַ ֵעין  ּבְ ֵעינֹו  ֵמרֹום,  ָרף  ׂשָ ְוִהיא 

ה.  ּנָ ִמּמֶ ִנְבָצר  ֲהלֹא  ֵאָלְתָך  ׁשְ ַעל  יב  ְלָהׁשִ

ָצפּון  הּוא  ָלַדַעת,  ּתָ  ׁשְ ּקַ ּבִ ר  ֲאׁשֶ ֶזה  י  ּכִ
נּוז  ּגָ ָמרֹום,  י  ֻחּקֵ ְמצּולֹות  ְתהֹום  ּבִ ָעמֹק 

ָלֶנַצח.  ְבָרא,  ַהּנִ ל  ּכָ ֵמֵעין  ק  ּוְמֻנּתָ
)96-91  .21 )קנטו 

נזקק  המצוי  הקדוש  כִלי  כי  עד  בשר  שהעלתה  בימיו  הכמורה  את  דמיאן  מוכיח  בהמשך 
לעומת: זאת   .)131( ּגּוָפם..."  ַצד  ל  ִמּכָ ִאיׁש  ֶהם  ּבָ ִיְתְמכּו  י  "ּכִ במשמניו: 

ְרִסי, ַהּטַ אּול  ׁשָ ִעּמֹו  יָפא,  "ּכֵ
ְיֵחָפה,  ֶרֶגל  ּבְ ְסעּו  ּפָ ר  ׂשָ ּבָ י  ּלֵ ּדַ

ֶרְך. ַהּדֶ ֵאם  ַעל  ק  ְנּדָ ּפֻ ָכל  ּבְ ְמזֹוָנם  נֹוְטִלים 
 )129-127  .21 )קנטו 
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בנדיקטוס 
)96-28  .22 )קנטו 

המסדר  הוא  הנוצרי,  בעולם  הראשונים  המסדרים  אחד  מייסד   ,)543-480( בנדיקטוס,  הקדוש 
הבנדיקטיני, נולד בעיירה נורסיה שבהרי האפנינים במרכז איטליה. בזכות היותו נצר למשפחה 
עם  שנולד  מי  של  למעמד  זכה  ברומא,  הפטריקים  אל  המגיעה  יוחסין  שושלת  בעלת  אמידה 
ברומא,  לימודיו  בעת   ,14 בגיל  ההם.  הימים  בעגת   ,liberiori genere  – בפיו  זהב  כפית 
נזירות  חיי  לחיות  ויצא  הלימודים,  את  נטש  בכנסייה,  הפושה  השחיתות  מן  הנער  הזדעזע 

לעיר.  מזרחית  שבהרים  במערה  ועוני 

.)angelico( אנג'ליקו  פרה  בנדיקטוס.  הקדוש 
פירנצה. מרקו,  סן  במנזר  פרסקו 
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מאה  ומזה  הרומית,  האימפריה  התפוררות  של  תקופה  הייתה  באיטליה  השישית  המאה 
בנדיקטוס תריסר  יסד  לימים  ברברים.  פולשים  גלי  בקירוב שטפו את המגף האיטלקי  שנים 
מוצלח  מנהלן  בנדיקטוס,  קסינו.  מונטה  הנודע  המנזר  ובראשם  איטליה,  ברחבי  מנזרים 
 regula המסמך  והמנזרים.  המסדר  התנהלות  את  המסדירים  חוקים  ספר  חיבר  ומדקדק, 
חוקות  לכל  מקור  היה  הביניים,  ימי  של  בנצרות  ביותר  המשפיעים  מן   ,Monachorum
בתרבות  הנוצרי  המנזר  "אבי  ובצדק:  זכה,  בו  הנכבד  התואר  ומכאן  אחריו,  שקמו  המסדרים 
)קנטו  ידידיו  מבין  שניים  נלווים  בנדיקטוס  אל   .1220 בשנת  זכה  קדוש  בתואר  המערב". 
 ,)romualdus( ורומואלדוס  המזרחית,  הכנסייה  ברכי  על  שחונך  קדוש  מקריוס,   ,)49  .22

בזמנו. הנודעים  מן  נזיר 
הרומית- הדוקרטינה  של  הסכולסטיקה  בשרעפי  מפליג  לא  בנדיקטוס  לקודמיו,  בניגוד 

היום: של  בכנסייה  המציאות  של  וקודר  אכזר  בתיאור  מסתפק  אם  כי  קתולית 

ִלְמאּורֹות  ָהיּו  ַעם  ּפַ ל  ׁשֶ ִמְנָזר  ְתֵלי  ּכָ
ִזיר  ַהּנָ ִמְצֶנֶפת  ְוׁשֹוְדִדים,  ִריִצים  ּפָ

ַמח.  ַהּקֶ ִנְרָקב  ּבֹו  ׁשֶ לּוי  ּבָ ק  ְלׂשַ ָהְיָתה 
)78-76  .22 )קנטו 

ונזירי  הקודש  כלי  של  התנהלותם  חוקי  בדבר  הגדול  לחיבורו  טעם  עוד  אין  כן  על  אשר 
מסדרו:

ם  ׁשָ ֻחּקֹוַתי  ְוֵסֶפר   ...
ֵעֶרְך.  ל  ּכָ ֲחַסר  ְנָיר  ָלִריק,  ְרּבּוט  ׁשִ ַאְך  הּוא 

)75-74  .22 )קנטו 

סולם יעקב אבינו 
 )73-68  .22 )קנטו 

בשלבים  עלייה  לתיאור  המאוחרים,  הביניים  בימי  מקובלת  מטאפורה  הוא  יעקב  סולם 
לשמים. ברקיע הצדק עולים בו הרוחות אל גובהי האמפיריום על מנת להתייצב מול כיסא 
עם  ברית  חותם  ובכך  כא(,  כ"ח,  )בראשית,  יעקב  מכריז  ֵלאלִֹהים"  ִלי  ְיהָוה  "ְוָהָיה  הכבוד. 
הכנסייה  לעצמה  מנכסת  במהלכו  זה,  תיאולוגי  שסינקרטיזם  להניח  סביר  העברים.  אלוהי 
הצער,  למרבה  ולילה.  יומם  במקרא  ההוגה  קודש  כלי  לכל  ברור  היה  התורה,  את  הקתולית 
עלה  לא  משמר,  מכל  תורתו  על  השומרים  יעקב  של  חלציו  יוצאי  לגבי  המעשי  ההיבט 

הכתוב.  עם  אחד  בקנה 
וכנסייה.  משפחה  לראשי  השמור  נכבד  תואר   ,patriarca יעקב:  את  דנטה  מכנה  במקור 
האינטימי  המטען  בו  צפון  זאת  ועם  למקור,  ביותר  הקרוב  הביטוי  זהו  שכן  "אבינו"  תרגמתי 

העברי. 
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תוַאם הלחן ברקיעי העדן 
 )21-22 )קנטי 

מהו הצליל הזה, המופלא והענוג שאוזני שומעות? "זהו לחן הרקיעים," השיב לי, 
"הרקיעים החגים מעלינו מחוללים את הלחן שאתה שומע. הלחן שונה אמנם 
מכוכב לכוכב, זאת על פי ריחוקו וגודלו, אך כולם מתואמים בהרמוניה של צלילים, 

מהם גבוהים, מהם נמוכים."
קיקרו, חלומו של סקיפיו

בשאר  ומחולות  מזמורים  ללחן,  בניגוד  שבתאי,  ברקיע  השורר  השקט  מן  מופתע  המשורר 
דמיאן:  מפטרוס  הסבר  בנידון  ומבקש  הרקיעים, 

ֵעֶדן  ּבְ ְקֵהָלה  ַהּמַ ה  ָלּמָ ִלי  ַהְבֵהר   ...
ְצִליֶליָה  ת  ְרּכַ ּבִ עֹוד  ּבְ ּדֹוֶמֶמת,  זֹו  ְסֶפָרה  ּבִ

ַמַעת. ִנׁשְ ֵבקּות  ּדְ רֹב  ּבְ ָהְרִקיִעים  ַאר  ׁשְ ּבִ
)60-58  .21 )קנטו 

זה.  ברקיע  גם  פסק  לא  הוא  נשמע,  הלחן  אין  תמותה  בן  שבאוזני  אף  כי  לו  משיב  דמיאן 
העדן,  פסגת  אל  קרב  שדנטה  ככל  לחייך.  ביאטריצ'ה  חדלה  מדוע  הסיבה  גם  זו  כן,  על  יתר 
אוזניו  היו  שמע  אילו  שכן  הלחן  את  שומע  אינו  הוא  והזוהר.  הקול  ומתעצמים  הולכים  כן 

ָמְיָמה;  ָ ַהּשׁ יַע  ַמּגִ ְורֹאׁשֹו  ַאְרָצה,  ב  ֻמּצָ ם  ֻסּלָ ה  ְוִהּנֵ "ַוַּיֲחלֹם, 
יב(. כ"ח,  )בראשית,  ּבו"  ְויְֹרִדים  עִֹלים  ֱאלִֹהים,  ַמְלֲאֵכי  ה  ְוִהּנֵ
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ואילו חייכה אליו ביאטריצ'ה היו עיניו מוכות בסנוורים מן הבוהק,  נחרשות מעוצמת הצליל, 
וגורלו היה כגורל ֶסֶמֶלה בתבאי, שעלתה בלהבות והפכה לערימת אפר כאשר ביקשה מיופיטר 

 .)5  ,21( תפארתו  במלוא  לפניה  להופיע 
הפיתגוראית  התיאוריה  מן  דנטה  נוטל  העדן  ברקיעי  הלחן  לתואם  באשר  תפיסתו  את 
המצוטט  במוטו  קיקרו,  המאוחרים.  הביניים  בימי  המקובלת  הסֶפרות",  של  "ההרמוניה  בדבר 
על  ההרמוניה  במלואה.  אותה  מקבל  ודנטה  פיתגורס,  של  משנתו  את  בקצרה  מסכם  לעיל, 
ביותר עולים מן הירח,  נובעת מן התואם שבין סיבובי הרקיעים. הצלילים הנמוכים  פי קיקרו 
נעה.  היא  אין  שכן  דוממת,  שהיא  הארץ,  מן  יותר  רחוק  שהכוכב  ככל  ומגביהים  הולכים  ואלו 
כותב  החמישית,  המאה  בתחילת  מקרוביוס,  הֶשֶבת.  מכוכבי  מתקבל  ביותר  הגבוה  הצליל 
הם  קיקרו  שדברי  מכאן  הנשמה,  הכרח  היא  "ההרמוניה  כי  קיקרו,  של  לחיבורו  בהערותיו 
המקדיש  ה-12  המאה  מן  ומשורר  תיאולוג   ,)alain de Lille( ליל  דה  אלאן  לאמיתה."  אמת 
שאוזניו  על  מדווח  הוא  כן  כי  הנה  השמיימי.  ללחן  היטב  האזין  בכתביו,  נכבד  מקום  לנושא 
שר  נוגה  כוכב  ומעודן,  ענוג  הוא  השמש  של  קולה  ואטיים,  נמוכים  הם  הירח  צלילי  שמעו: 
רועמת״,  ״אזעקה  הם  המאדים  צלילי  גבוה;  סופרן  בקול  מרקורי  כוכב  עם  יחד  במקהלה 
 omnis mundi ולעומתו שבתאי מזמר בקול "של תוַאם בוגר ומאופק..." כך בחיבורו הפיוטי 

.creatura

רקיע שמיני: כוכבי הֶשֶבת; משכן האמונה, התקווה והחסד
)27-24 )קנטי 

קרי:  הנוצרית,  הדֹוגמה  סגולות  לעבור שורה של מבחנים בשלוש  דנטה  עומד  ברקיע השמיני 
ייערך  המבחן  הבא.  הרקיע  אל  במסעו  להמשיך  זכאי  יהיה  למען  זאת  חסד.  תקווה,  אמונה, 
וגם ישכיל  והם: שמעון-פטרוס, מי שיבחן  ישוע,  ידי שלושה מבין הבכירים בקרב שליחי  על 
חסד  על  ויוחנן   ,)25 )קנטו  התקווה,  על  יעקב   ,)24 )קנטו  האמונה  בסוגיית  המשורר  את 

 .)26 )קנטו  האהבה 
ביאטריצ'ה,  סביב  פעמים  שלוש  תחילה  שחג  לאחר  השלושה,  מבין  הראשון  פטרוס, 
חג  ומשכיל,  ראוי  המשורר  את  מצא  האמונה,  בסוגיית  דנטה  את  שבחן  ולאחר   ,)23-22  ,24(
סביבו שלוש פעמים – זאת לאות הערכתו – )24. 153-152( וטס אל הקנטו הבא, שם יאמר 

בפרט. השמיני  בוניפציוס  האפיפיור  ועל  בכלל  הכנסייה  על  קשים  דברים 
הגלילי,  הדייג  יונה,  בר  לשמעון  ישוע  מפי  שניתן  השם   ,)Petra( סלע  קרי:  פטרוס, 
מחזיק  השליחים,  עשר  שנים  בקרב  וראשון  ראש  הוא  אמונתו,  עוצמת  את  לציין  מנת  על 
ובלתי  מזג  חמת  צבעונית,  דמות  הוא  פטרוס  ברומא.  הראשון  והאפיפיור  לשמים,  במפתחות 
חרב  פטרוס  ״ולשמעון  תלמידו:  התאפק  לא  נאסר,  ישוע  כאשר  למשל  כך  לעתים.  צפויה 
י"ח,  יוחנן,  פי  על  )הבשורה  הימנית..."  את-אזנו  ויקצץ  הגדול  הכהן  את-עבד  ויך  וישלפה 
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כי  אחת  פעם  לא  וזאת  לישוע,  להתכחש  נכונותו  לעומת  בשישים  בטל  זה  מעשה  אולם   .)10
המשפט:  לאולם  מחוץ  בחצר,  פטרוס  יושב  נשפט,  ישו  כאשר  פעמים.  שלוש  אם 

ויכחש בפני כלם לאמר לא  היית עם-ישוע הגלילי:  ותגש אליו שפחה אחת לאמר גם-אתה   
אשר-שם  לאנשים  ותאמר  אחרת  אותו  ותרא  השער  אל-פתח  ויעבר  אמרת:  מה-את  ידעתי 
ומעט אחרי- ידעתי את-האיש:  לא  וישבע לאמר  ויוסף לכחש  הנצרי:  היה עם-ישוע  גם-זה 
אותך:  מגלה  גם-לשונך  כי  מהם  גם-אתה  אבל  אל-פטרוס  ויאמרו  שם  העמדים  ויגשו  כן 

 .)74-69 כ"ו,  )מתי,  את-האיש...  ידעתי  לא  לאמר  ולהשבע  את-נפשו  להחרים  ויחל 

לישוע  מפריע  לא  לעורו  מחשש  לרבו  המתכחש  פטרוס  של  סימפטי  הבלתי  המעשה  אולם 
לַזמן אותו יחד עם יעקב ויוחנן אל ההתגלות על ההר, שם השלושה צופים בו, במשה ובאליהו 
את  המציג   ,)33-32  .25 )וראו  ביאטריצ'ה  מרמזת  עליו  זה,  מעשה   .)3-2 י"ז,  )מתי,  הנביא 
כטריומוויראט  מקומם  נקבע  ובכך  בלבד,  בפניהם  מוצג  הנוצרי,  המשיח  של  האלוהי  הפן 

הידיעה.  בה'  הנוצרי 
האמונה? משיב  מהי  על שאלתו,  לקורא.  רב  חידוש  בו  אין  לדנטה  פטרוס  המבחן שעורך 

המשורר:

.1642 ריברה,  דה  ג'וספה  בר-יונה(.  )שמעון  פטרוס   הקדוש 
פטרבורג. סנקט  הארמיטאז',  מוזיאון  בד,  על  שמן 
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לֹו,  ה  ַקּוֶ ּנְ ׁשֶ ְלָכל  ּתֶֹכן  ִהיא  ָהֱאמּוָנה 
ִנְרֶאה,  ּלֹא  ׁשֶ ָבִרים  ּדְ ְלִקּיּום  ִהיא  ֵעדּות 

ֱאמּוָנֵתנּו.  ְמִצית  ּתַ ֵעיַני  ּבְ ִהיא  זֹו  ּכָ
 )66-64  .24 )קנטו 

יותר  מוצק  יסוד  על  משהו(  )הנחפזת  מסקנתו  את  להשתית  ממנו  מבקש  פטרוס  וכאשר 
)האמירה(: זו  כי  דנטה  לו  משיב  כללית,  מאמירה 

ַחת  ִנּצַ ְוהֹוָכָחה  ׁשּוט  ּפָ ִסילֹוִגיְזם  ִהיא 
ִוּכּוַח,  ְלָכל  ֵמַעל  ֱאֶמת  ֶלֱאמּוַנת 

ֶהֶבל. ִאם  י  ּכִ ֵאיֶנּנּו  ֶתר  ַהּיֶ ָתּה  ְלֻעּמָ
)95-93  .24 )קנטו 

את  מכשיל  היה  אריסטו,  הלוגי,  ההיקש  הוגה  וכי  סילוגיזם,  בדבריו  אין  כי  לציין  למותר 
משוררנו על הסף. אולם לא כך פטרוס. ברוח המחילה הנוצרית מודיע שמעון בר יונה לדנטה 

כי: 

ַהּמֹוִליְך  ַהֶחֶסד 
יו ִמּפִ רּוֲחָך,  ֶאת  ה  ֵהּנָ ַעד  ַאֲהָבה  ּבְ

... ְבּתָ ֵהׁשַ ֲהָלָכה  ּכַ ן  ּלָ ּכֻ ֵאלֹות  ְ ַהּשׁ ַעל 
)120-118  .24 )קנטו 

מבחן התקווה 
בדאגה  החדשה  בברית  איגרתו  את  מי שפותח  יוחנן השליח,  אחיו של  ַזבָדי,  בן  יעקב  הקדוש 
לשלום  שאל  המשיח  ישוע  ואדֹנינו  אלהים  עבד  "יעקב  בגולה:  ישראל  שבטי  עשר  לשנים 
בו  בקי  שהוא  נושא  התקווה,  בסוגיית  דנטה  את  בוחן   ,)1 )א',  שבגולה"  השבטים  עשר  שנים 
השם,  קידוש  על  מותו  לאחר  המסורת,  פי  על  לעיל.  הנזכרת  באיגרתו  השני  כחוט  והעובר 
קברו  אחרת,  או  כך  קסטיליה.  לבני  ישוע  תורת  את  שם  והרביץ  בספרד,  לתחייה  יעקב  קם 
המקום  אל  המושך  מקודש  אתר  הוא  ספרד(,  )צפון  בגליסיה  אשר  קמפוסטלה  דה  בסנטיאגו 

הנוצרי.  העולם  מכל  צליינים 
אל העדן,  בואו  הניצבת מאחורי  הכוונה  להסביר למשורר את  יעקב  טורח  בדברי הפתיחה 

התקווה:  לעקרון  זיקתה  ואת 

ְלַמְעָלה,  ָהֱאֶמת  ֶאת  ְרֶאה  ּתִ ְלֵעת  ְוָכְך 
ב,  ַהּלֵ ְקַות  ּתִ ר  ְגּבַ ּתִ ּוְבֵרֶעיָך  ָך  ּבְ

ָאֶרץ.  ּבָ ַהּטֹוב  ַאֲהַבת  ֶאת  ַהְמעֹוֶרֶרת  זֹו 
 )45-43  .25 )קנטו 
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פסוקים  על  דבריו  את  המסמיך  דנטה,  משיב  התקווה,  מהות  בדבר  יעקב  של  שאלתו  על 
ְוֵעֶרְך  ֱאלִֹהים  ֵמֶחֶסד  ַהּיֹוֵצא  ּפַֹעל  "ִהיא  התקווה  כי  עולה  לפיהם  מישעיה,  ורמזים  מתהילים 
למענהו  בדומה  היא,  גם  אולם  למשורר,  היאה  נאה  אמירה  אכן   .)69-66  ,25( ְסֻגּלֹוֵתינּו" 
שימוש  העושה  אקווינס,  תומס  של  הסכולסטי  הניחוח  את  חסרה  לעיל,  האהבה  בסוגיית 
פוצחים  דנטה,  של  תשובתו  לשמע  אחרת,  או  כך  אריסטו.  של  הדיאלקטי  הדיון  בעקרונות 
השמים במזמור מתהילים ט', יא, הפותח במילים: ‘sperent in te’, תרגום לטיני של "ְוִיְבְטחּו 
ביאטריצ'ה  מציגה  הקדמתה  בדברי  אחיו.  יוחנן  מגיח  ותחתיו  העדן,  באור  נבלע  יעקב  ְבָך". 
המקובלת  האגדה  פי  על  זאת  ָחֵזהּו."  ֱאֵלי  ָאַסף  ְקַנאי  ַהּשַׂ ש"ֵיׁשּוַע  כמי  דנטה  בפני  הקדוש  את 

ִלבה.  בדם  גוזליה  את  מזינה  השקנאי  נקבת  לפיה  הביניים,  בימי 
יוחנן, האהוב על המושיע הנוצרי מבין כל תלמידיו, הוא שחיבר ככל הנראה את הבשורה 
הדבר  היה  "בראשית  הנוצריים:  הקודש  בכתבי  מכולם  הנודע  בפסוק  הפותחת  יוחנן,  פי  על 
מבקש  הצלב  על  ישוע  כי  אפוא  מקרה  זה  אין  הדבר".  היה  ואלהים  האלהים  את  היה  והדבר 

מותו.  אחר  לה  ולדאוג  ביתו  אל  אמו  מרים  את  לאסוף  מיוחנן 

לבה. בדם  גוזליה  את  מזינה  השקנאי  נקבת 
 .1598 אנטוורפן,  עץ,  חיתוך   ,)Borcht( בורכט  פון  פיטר 
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סוגיית  ויעקב.  פטרוס  עם  הקודם  השיח  על  בעומקה  עולה  דנטה  עם  יוחנן  של  שיחתו 
כי  בדנטה  וניכר  בקומדיה,  פעמים  מספר  נידונה  הטוב,  לשאלת  החוברים  והאהבה  החסד 
ן  ּכֵ ובטעם:ׁשֶ ברהיטות  דבריו  את  ומרצה  מהכללות  נמנע  כן  ועל  בעצמו,  בטוח  הוא  זה  בעניין 

ה  ְמַלּבֶ מּוָבן,  הּוא  ׁשֶ ָכל  ּכְ ַהּטֹוב, 

ָכל  ּכְ ֵכן  י  ּכִ ה  ִהּנֵ ָהַאֲהָבה.  ֵאׁש  ֶאת 
ַיַחד.  ם  ּגַ ָהַאֲהָבה  ה  ַרּבָ ַהּטֹוב  ַרב  ׁשֶ

)30-28  .26 )קנטו 

את  יודע  והקורא  לכן,  קודם  נידונה  הטוב  סוגיית  ברור.  וההיקש  דיאלקטי  ההסבר  הפעם 
כפי  לפעול  אותו  המחייב  החופשי  הרצון  בניין  את  דנטה  מקים  זה  מוצק  מסד  על  פירושה. 
הצלב  על  ישוע  ייסורי  מקבלים  זה  באופן  כאדם.  ביושרתו  מובנה  חלק  זהו  שכן  פועל,  שהוא 
הבורא,  של  אהבתו  תמצית  הוא  העליון  שהטוב  מאחר  הנוצרית.  בדֹוגמה  עמוקה  משמעות 
ובעונה  בעת  והכרח  יוצא  פועל  היא  דנטה,  של  למסעו  משמעות  המעניקה  אליו,  השאיפה 

אחת.
ָקדֹוׁש!"  ָקדֹוׁש,  "ָקדֹוׁש,  העדן:  מלאכי  ועמה  ביאטריצ'ה  מריעה  דבריו  סיום  עם  ואכן, 
זכה  לפיה  בטענה  אמת  יש  אם  מפיו  לשמוע  מנת  על  יוחנן  עם  מפגשו  את  מנצל  דנטה 
אין  כי  היא  יוחנן  של  הנחרצת  תשובתו  זמן.  פרק  בו  ולשהות  מותו  בטרם  לעדן  לעלות  יוחנן 

ואמו. לישוע  ורק  אך  שמורה  זו  זכות  וכי   ,)126-124  ,25( שחר  אלה  לדברים 

לשונו הקצרה והעניינית של האדם הראשון 
)82-142  .26 )קנטו 

על  הוא האדם הראשון. המשורר מדלג  הֶשֶבת  כוכבי  ברקיע  דנטה  האורח הרביעי הפוגש את 
הערום  הנחש  פיתוי  אדם,  מצלע  חוה  בריאת  מעפר,  בריאתו  העדן,  בגן  אדם  של  תולדותיו 
מפורטים  שהם  כפי  מעדן  והגירוש  האסור,  הדעת  מעץ  התפוח  אכילת  השדה,  חיית  מכל 

המשורר.  של  בדורו  משכיל  נוצרי  לכל  היטב  והמוכרים  ב'-ג',  בראשית  בספר 
לפניו:  אותו  מפרט  וגם  ממנו,  דנטה  של  רצונו  את  יודע  אדם 

ָחְלפּו  ּדֹורֹות  ה  ּמָ ּכַ מַֹע  ִלׁשְ ְרֶצה  ּתִ ה  ִהּנֵ
ָהֵעֶדן, ַגן  ּבְ ָהֵאל  יַבִני  הֹוׁשִ ּבֹו  ִמּיֹום 

)110-109  .26 )קנטו 

ּוֶמה  ֵעיַני,  ֶאת  ּבֹו  י  ֵהַזְנּתִ ְזַמן  ה  ְוַכּמָ
ָהַרב,  ְלַזֲעמֹו  ֱאֶמת  ת  ִעּלַ ָהְיָתה 
יָה.  ְצּתִ ְוִאּמַ ּה  ּבָ י  ְרּתִ ּבַ ּדִ ָפה  ְוַהּשָׂ

)114-112  .26 )קנטו 
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בצורה  אדם  משיב  הבורא,  של  לזעמו  האמיתית  העילה  הייתה  מה  העיקרית:  השאלה  על 
ִריַצת  "ּפְ והוא  בהרבה  חמור  למעשה  סמל  אך  היא  האסור  התפוח  אכילת  כי  ועניינית,  קצרה 
אוליסס  כך  אלוה.  במעשי  התערבות  האדם,  של  לתחומו  מחוץ  שהוא  מעשה  קרי:  בּול",  ַהּגְ
הזמן  לפרק  באשר   .)26 קנטו  התופת,  )וראו  בחייו  כך  על  ושילם  במסעו  הגבול  את  שפרץ 
ל-6498  יחדיו  הנצברים  חייו  פרקי  ומפרט את  אבינו הקדמון  מונה  בריאת האדם,  שעבר מאז 

.1300 בשנת  האנושי  המין  של  קיומו  זמן  משך  וזהו  כעת  אדם  של  גילו  זהו  שנים, 

פטרוס מסמיך את דנטה להביא את הבשורה לגזע האדם
)66-37  .27 )קנטו 

השפל  היא  החרון  עילת  כולו.  הרקיע  אחריו  מחזיק  מחרה  וכמוהו  זעם,  מרוב  מסמיק  פטרוס 
אודות  במלים  בורר  אינו  בהווה. פטרוס  קרי:  בוניפציוס,  בימיו של  הכס הקדוש  הידרדר  אליו 

הנוכחי: האפיפיור 

ּיּוב  ּבִ ִלְתָעַלת  ִקְבִרי  ֶחְלַקת  ָהַפְך 
ּתֶֹפת  ּבַ עֹוֵלז  ְוָכְך  ְוָדם,  ׁשֹוְפִכין  ְלֵמי 

ֵמֵעֶדן. ּגַֹרׁש  ר  ֲאׁשֶ ע  ָהָרׁשָ ל  ׁשֶ ִלּבֹו 
)27-25  .27 )קנטו 

להתנהלות  היסודות  את  שיצקו  מי  העבר,  מן  צדיקים  אפיפיורים  של  שורה  מונה  פטרוס 
הכס  את  חריפה  בלשון  מוכיח  הוא  סופה.  ועד  כעת מתחילתה  מופרת  תורתם  והנה  הכנסייה, 
מצדד  שהוא  ידי  על  וגוולפים(  )גיבלנים  המאמינים  מחנות  את  שמפלג  מי  הנוכחי,  הקדוש 
)27, 48-46(. הוא מוקיע את המנהג הנפסד של מכירת אינדולגנציות תמורת  באחד משניהם 
ַיַחד..."  ם  ּגַ ְסקֹון  ּגַ ּוְבֵני  ָקהֹור  י  ַאְנׁשֵ ה  "ִהּנֵ צרפת:  בני  האפיפיורים  בשני  מצליף  הוא  כסף.  בצע 
יוחנן ה-22, מי ששמֹו יצא לשמצה כמלווה בריבית  )27, 58(, המוכנים לשתות את דמו; ואת 
את  הביס  אפריקנוס  כשם שסקיפיו  כי  תקווה  פטרוס  מביע  דבריו  סוף  לקראת  אולם  קצוצה. 
לווטיקן בימינו אלה.  גם  יקרה  כך  ובכך הציל את רומא,  ֶזָמה לפני 1500 שנים,  חניבעל בקרב 

דבריו: בסוף  מגיע  המכריע  המשפט  דנטה  של  מבחינתו  אולם 
ְרָך  ׂשָ ּבְ ַקל  ִמׁשְ ְזכּות  ּבִ ר  ֲאׁשֶ ה  ַאּתָ ּוְבִני, 
ר  ְוַדּבֵ יָך  ּפִ ַתח  ּפְ ָהָאֶרץ,  ֶאל  עֹוד  ׁשּוב  ּתָ

ֶטַפח.  עֹוד  יר  ְסּתִ ּתַ ְוַאל  ֱהֵיה,  לּוי  ּגָ מֹוִתי,  ּכְ
)66-64  .27 )קנטו 

עגלת  אל  דנטה  את  הראשון,  והאפיפור  ישוע  של  יורשו  הנצרות,  אבי  פטרוס  קושר  בכך 
הארץ  על  תמותה  לבני  ר  לבׂשֵ אלוהים,  דבר  שהוא  דברו,  את  בידיו  ומוסר  מקדם,  השליחים 

בעדן. וראה  ששמע  את 
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רקיע תשיעי: המניע הראשון
 )28-29 )קנטי 

מלאכים – המבנה ההיררכי 
 )81-49  –  29-16  .28 )קנטו 

מערך  של  החיצוני  בהיקף  מצוי   ,Primum Mobile-ה הראשון,  המניע  הוא  התשיעי,  הרקיע 
האמפיריום,  מן  השראתו  את  שקיבל  כיוון  זה,  והוא  ביותר,  המהירה  היא  תנועתו  הרקיעים. 
אש  טבעות  תשע  בתוכו  רואה  התשיעי  ברקיע  המתבונן  דנטה  הסֶפרות.  שאר  כל  את  המניע 

סביב:  שחגות 

ּבֹוֶרֶקת,  אֹור  ֶקֶרן  ּבְ ה  ְנֻקּדָ  ...
ְתּבֹוֵנן  ַהּמִ י  ּכִ ַעד  ַהּזַֹהר  ָהָיה  ַחד  ּכֹה 

ַהּבַֹהק.  ָעְצַמת  ִגין  ּבְ מּורֹוָתיו  ׁשְ ֶאת  עֹוֵצם 
)18-16  .28 )קנטו 

פלקסמן. ג'ון  במרכז.  ההשראה  מוקד  עם  הראשון  במניע  המלאכים  טבעות 
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דרגות  סולם  פי  על  סדורים  מלאכים,  ִמסדרי  תשעה  למשורר,  ביאטריצ'ה  מסבירה  הם,  אלו 
חיבור  על  שלו  התיאוריה  את  מבסס  דנטה  האלוהים.  כס  אל  לקרבתם  בהתאם  מראש,  קבוע 
על  מאריופגוס.  לדיוניסיוס  בטעות  המיוחס   ,de caelesti hierarchia הביניים,  ימי  מראשית 
שונים.  גודל  סדרי  בשלושה  והחוצה(  התווך  )מן  המלאכים  מעגלי  ערוכים   hierarchia-ה פי 
אהבת  את  המשקפים  הכרובים,  אלוהים;  לשמחת  ביטוי  השרפים,  שוכנים:  הראשון  בשליש 
כוחו של אלוהים. הם המראות המקרינות את צדקתו,  המסמלים את  ומושבי מלכות,  הבורא; 

המשורר: של  לבו  תשומת  את  המסבה  ביאטריצ'ה  מתכוונת  ואליהם 

סֹוף  ֵמֵאין  הּוא  ָקף  ִנׁשְ ְרֵאה,  יו  ּפִ ֶהֶבל  ֶאת 
ַהֶחֶלד,  ְמלֹוא  ֶאל  רּו  ּגְ ׁשִ אֹורֹו  ר  ֲאׁשֶ ַמְראֹות 
ה.  ֵהּנָ ַעד  ַעְצמֹו  נֹוַתר  ָבִראׁשֹוָנה  ּכְ הּוא  ַאְך 

)145-143  .29 )קנטו 

והנחרצות  הכוח  סמל  המעלות,  הבורא;  של  לשלטונו  עדות  המלכויות,  שוכנים  השני  בשליש 
הבורא. של  וכבודו  כוחו  את  המייצגים  והכוחות  האלוהית; 

העולם  עסקי  שעניינם  עליון,  ומלאכי  המלאכים;  הנסיכויות;  את  נמצא  האחרון  בשליש 
הפירוש  ברוח  זאת  לבינם,  בינו  היחסים  ומערכת  האנושי  הגזע  על  הקודש  רוח  השראת  הזה, 

שליח.  היינו:  ל"מלאך",  העברי 
תמותה,  בני  מעל  שלב  הנמצאות  הישויות  הם  המלאכים  הערכי,  העדיפויות  בסולם 
הדין  מן   .)33  ,29( דנטה  של  בפיו  ְוטַֹהר"  ֵלמּות  "ׁשְ טהורה,  הגות  להיות  הללו  זכו  ולפיכך 
את  המייחס  ורבו,  מורו  אקווינס,  תומס  על  חולק  כדרכו,  שלא  דנטה,  זו  שבסוגיה  לציין 
הרוחנית  בעוצמתו  אקווינס,  בלבד.  לאלוהים  בלשונו,   “actus purus”-ה הוא  הטוהר,  מעשה 
מכאן  הקתולית.  בתיאולוגיה  המרכזי  הזרם  על  השקפתו  את  כפה  כתביו,  של  ובאוטוריטה 
תופת  בעינויי  מעטים  לא  שילמו  שכמותה  ועל  עליה  בכפירה,  גובלת  דנטה  של  שקביעתו 
של  הקטנות  באותיות  המקובל  על  דנטה  חולק  שבה  אחרת  סוגיה  האינקוויזיציה.  במרתפי 
נצח שנתחוללו  ישויות  זיכרון, מאחר שהם  אין  כי למלאכים  חכמי הנצרות בזמנו, היא טענתו 
עיני  במאור  קבע  דרך  מוזנים  שהם  ומכיוון  עבר,  להם  שיהיה  מבלי  עצמה  הבריאה  בעת 

עצמו: הבורא 

ַעם  ּפַ ַאף  ֻמְפָרע  ֵאינֹו  ֵעיָנם  ט  ַמּבַ ן  ּכֵ ַעל 
צֶֹרְך  ל  ּכָ ָלֶהם  ְוֵאין  ָחָדׁש,  הּו  ֶ ַמּשׁ ּבְ
ֶקת.  ְמֻנּתֶ ָבה  ַמְחׁשָ ּבְ ֵכר  ְלִהּזָ ְלַנּסֹות 

)80-78  .29 )קנטו 

באותן  ניחנה  ביאטריצ'ה  גם   .)81( ְודִֹפי"  ה  ִלּמָ ּכְ ם,  ב"ָאׁשָ שסוע  שלבו  לאדם  בניגוד  זאת 
אין  צורה.  של  גמור  והעדר  בדמותה  אופי  קווי  של  מוחלט  חוסר  ומכאן  מלאך,  של  תכונות 
)להרחבה  ואל-טבעי  על  כוח  בידי  נשלט  והוא  לתחייה  שקם  מת  זומבי,  בבחינת  אלא  היא 

זה(. לכרך  ה״מבוא״  פרק  ראו 
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המניע הראשון 
)148-97  .27 )קנטו 

סֶפרות  של  הטכני  בִמפרט  והמהיר  הגדול  הרקיע   ,Primum Mobile-ה הוא  הראשון,  המניע 
אריסטו  מאסכולת  ביקום,  והזמן  התנועה  החיים,  של  הפיזי  המקור  הוא  דנטה,  אצל  השמים 
אלוהים  רוח  והיא  לו,  מחוצה  אם  כי  בתוכו  מצויה  לא  הפיזית  ההשראה  זאת,  עם  ותלמי. 
המרחפת מעליו – האמפיריום. רוח אלוהים היא אהבה המשרה את המניע הראשון ומעניקה 
המוציאה  קינטית,  אנרגיה  למקור  ההופכת  סטטית  אנרגיה  קרי:  הרקיעים,  את  לסובב  כוח  לו 
את המערכת כולה מן הכוח אל הפועל. באופן זה, ועל בסיס העיקרון הגיאוצנטרי, כדור הארץ 
ביאטריצ'ה  דברי  מכאן  סביבו.  חגים  הרקיעים  תשעת  בעוד  נע,  אינו  היקום  במרכז  המצוי 

לדנטה:

ָקבּוַע  ַמְחִזיק  ר  ֲאׁשֶ ַהְיקּום,  ל  ׁשֶ "ִטְבעֹו 
ָיִניַע,  ָהְרִקיִעים  ֶאת  ְסִביבֹו,  ז  ְרּכָ ַהּמֶ ֶאת 

נֹוֵבַע.  ּכֹחֹו  אן  ִמּכָ זֹו,  ְסֶפָרה  ּבִ יתֹו  ֵראׁשִ
)108-106  .27 )קנטו 

של  הזמן  ממד  לתפיסת  יסוד  מהווה  היא  למדידה,  וניתנת  קבועה  הספרות  שתנועת  מאחר 
דנטה  ידי  על  הובן  בחיבורו,  בידי תלמי  זה, המוסבר  עיקרון  ברור אם  לא  המין האנושי. אולם 
לזמן  התנועה  בין  היחס  כי  אמנם  קובע  הוא  בנידון סתומים.  דבריו  הכללי, שכן  למושג  מֵעבר 
מסכמת  שכך,  וכיוון   ,)117  ,27( ר"  ָהֶעׂשֶ יֵבי  ַמְרּכִ ֵהם  ְוָחֵמׁש  ִים  ּתַ ְ ּשׁ "ׁשֶ כמו  מאליו  מובן  הוא 

הנושא: את  ביאטריצ'ה 

יו, ָרׁשָ ׁשָ ֶאת  ַמן  ַהּזְ ּה  ּבָ יר  ַמְסּתִ ְוָהֵכיַצד 
ֵעיֶניָך. י  ּתֵ ִלׁשְ לּוי  ּגָ ִלְהיֹות  ה  ַעּתָ ָצִריְך 

 )120-118  .27 )קנטו 

סדר ההיפוך 

)78-40  .28 )קנטו 

ֶפרֹות  ַהּסְ ע  ׁשַ ּתֵ ְוֵכן  ֶאֶרץ  "ִאם  ָלּה:  י  ְבּתִ ֵהׁשַ
לּו,  ַהּלָ עֹות  ּבָ ַהּטַ י  ּפִ ַעל  ְסדּורֹות  ָהיּו 
ה.  ֵהּנָ ַעד  ג  ּצָ ַהּמֻ ִעם  ָאז  ָהִייִתי  ֵלם  ׁשָ

ס,  ִנְתּפָ ים  חּוׁשִ ּבַ ׁשֶ ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ ַאְך 
 – ָהָאֶרץ  ן  ּמִ ׁשֶ ָכל  ּכְ ָהְרִקיִעים,  י  ּכִ ִנְרֶאה 

ּגֹוֶבֶרת...״ ָתם  ָ ְקֻדּשׁ ן  ּכֵ ַיְרִחיקּו,   – ז  ְרּכָ ַהּמֶ ִהיא 
)51-46  .28 )קנטו 

Dante Book 3.indb   86 6/7/2009   2:11:05 PM



87
מבואות

ה-17. המאה  אמצע  אלמוני,  צייר  מקלרוו.  ברנר 
בקלרוו.  המנזר  של  דגם  ברנר  מחזיק  בשמאלו 
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ככל  כי  נוכח  הוא  הראשון,  המניע  מלאכי  של  הלהב  בטבעות  דנטה  מתבונן  כאשר 
הרקיעים  שמקרה  בעוד  יותר,  ומהירה  בהירה  היא  כך  המרכז,  אל  יותר  קרובה  שהטבעת 
אטית  תנועתו   – היקום  מרכז  שהיא   – לארץ  יותר  קרוב  שהרקיע  ככל  מזה.  הפוך  הוא 
יותר.  טהור  והוא  גדלה  מהירותו  ממנה  מתרחק  שהוא  ככל  ולהפך,  פוחת,  וטוהרו  יותר 
קרי:  התופעות,  שתי  בין  לכאורה  הסתירה  את  למשורר  אפוא  להסביר  ביאטריצ'ה  על 
ידי  על  המיוצג  הרוחני  והֵסדר  הרקיעים,  ידי  על  המיוצג  היקום  של  החומרי  הֵסדר 

שמים. במלכות  המלאכים 
נבין שמידת ההשראה – או האנרגיה המושפעת על כל טבעת בתורה  רכה תיעלם אם  הּפִ
שמקהלת  מכאן  האלוהית.  ההשראה  שהיא  המרכז,  נקודת  אל  לקרבתה  ישר  ביחס  עומדת   –
כן  ועל  לארץ,  ביותר  הקרוב  לרקיע  קשורה  האלוהי  המוקד  מן  ביותר  הרחוקה  המלאכים 
משל  גדולה  השראתה  המרכז  אל  ביותר  הקרובה  הטבעת  בעוד  קטן.  והיקפה  אטית  תנועתה 
הנה  יותר אל האמפיריום.  והקרוב  מן הארץ  ביותר  והיא המייצגת את הרקיע המרוחק  היתר, 
מן  יוצא  ודנטה  הפיזיקה,  חוקי  של  כלים  שבירת  אין  היטב,  נשמר  החומר  שימור  חוק  כן,  כי 

כי: בסיפוק  ומציין  רצון  שבע  הסבך 

 – ַתַער  ּכְ ְוַחד  רּור  ּבָ ֲעֶנה  ַהּמַ ָהָיה 
ָרִקיַע.  ּבָ ּזַֹהר  ּכַ מֹותֹו  ּכְ ִראׁשֹון  ל  ּכָ ֻמׂשְ

רקיע עשירי: האמפיריום, קרי: הטוהר המוחלט
)33-30 )קנטי 

בֶּרנַר מְקֶלרווֹ מחליף את ביאטריצ'ה

יָה  ְחּתֶ ּתַ אּוָלם  ִלְראֹות  יַאְטִריֶצ'ה  ּבֵ ֶאת  יִתי  ִקּוִ
ְפֶאֶרת.  ּתִ ֲהַדר  ָלבּוׁש  ָזֵקן  ִאיׁש  ָרִאיִתי 

)60-59  .31 )קנטו 

פרחה  ביאטריצ'ה  כי  למשורר  אישי, מתברר  היבט  כל  ובהעדר  יתרה  התרגשות  ללא  כך,  הנה 
תגיב  והיא  מרחוק,  לה  יודה  אמנם  דנטה  הדר.  לבוש  זקן  איש  בידי  התפקיד  את  ומסרה  לה 
יותר, אולם בכך תמו ונשלמו חובותיו  בחיוך קצר שלאחריו תשיב את עיניה אל מחזה מרתק 

אישה".  על  כתב  לא  מעולם  שגבר  "כפי  לכתוב  הבטיח  לה  נפשו,  אהובת  אל  דנטה  של 
ברנר מקלרוו, מדריכו השלישי והאחרון של דנטה בעדן, מלווה את המשורר החל בשורות 
ההיכרות  הוא  המשותף  במסעם  והמכריע  הראשון  השלב  היצירה.	 סוף  ועד  לעיל  המצוטטות 

ביאטריצ'ה. היתר,  בין  יושבת,  כותרתו  בעלי  אשר  הקדוש,  הוורד  של  הנאצלים  שוכניו  עם 
)1153-1090(, איש המסדר הציסטרסיאני, ענף שמרני של הבנדיקטים,  ברנר מקלרוו  הקדוש 
אותו למעשה הקים מחדש, ִשכלל, הרחיב ועמד בראשו בקלרוו, נמנה עם הדמויות המרכזיות 
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החריפים  המתנגדים  מן  ברנר  היה  מטבעו,  שמרן  ה-12.  במאה  הרומית-קתולית  בכנסייה 
התומכים  ומן  המוקדם,  הרנסנס  אל  הוליכו  ובמהרה  בתקופתו  שהנצו  החברתיים  לשינויים 

הכנסייה.  קדוש  בתואר  זכה  מותו  לאחר  שנה  עשרים  השני.  הצלב  במסע  המרכזיים 
זכה  הקומדיה,  את  עמו  ולחתום  העדן  מעלות  אל  במסעו  דנטה  את  ללוות  בכבוד  אולם 
"ברנר  כינויו  מכאן   ,)102  ,31( ֲעָבֶדיָה"  ּבַ סּור  "ַהּמָ הוא  ישוע.  ֵאם  למרים  נאמנותו  בזכות  ברנר 
de Laudibus Virginis matris, בה הוא מציע  הנאמן". חיבוריו בסוגיית מרים, בעיקר המסה 
המתאים  לאיש  אותו  הופכים  ספור,  אין  והטפות  מסות  איגרות,  וכן  זו,  לגבירה  פולחן  דרכי 
עמו.  קצר  ריאיון  לדנטה  להעניק  בטובו  יואיל  המלכים  מלכי  שמלך  מנת  על  אצלה  להשתדל 
ולאחר   ,)39-1  ,33( ארוך  נאום  ברנר  נושא  הבקשות  ומבקשי  העותרים  מסורת  במיטב  ואכן, 

שהיא: השמים,  למלכת  האפשריות  המחמאות  בכל  והפליג  שהפליא 

ֶצֶלם,  ּבְ ִנְבָרא  ר  ֲאׁשֶ ל  ּכָ ַעל  ְַנֲעָלה   ...
ַצח,  ַהּנֶ ַנת  ְוַכּוָ ֵלמּות  ְ ַהּשׁ ַיַעד  ַאּתְ 

)3-2  .33 )קנטו 

תואיל:  כי  ָהרֹום",  ת  מ"ַמְלּכַ לבקש  מקלרוו  הקודש  כלי  מעז 

ֵמָעָליו  ִסיִרי  ּתָ ֵתְך  ְתִפּלָ ּבִ ְוִכי 
ְלַמַען  ְוזֹאת  מּוָתה,  ּתְ ן  ּבֶ ל  ׁשֶ ֲעָנָנה  ל  ּכָ

ַהּנַֹעם.  ֵלמּות  ׁשְ הֹוד  ֶאל  קּוחֹות  ּפְ ֵעיָניו  ִיְהיּו 
)33-31  .33 )קנטו 

הוורד הלבן ושוכניו 

)32  ,30 )קנטי 
מקום  הוא  אנוש,  מבינת  הנעלה  המוחלט  הטוהר  ולחלל,  לזמן  מחוץ  המצוי  האמפיריום, 
תלת- להולוגרמה  בדומה  בוורד,  העדן.  נבחרי  בתורם  שוכנים  בו  הלבן,  הוורד  של  משכנו 

נשקף:  ממדית 

ַקְרַנִים  ת  ֵמֲאֻלּמַ ָלַעִין  ְרֶאה  ַהּנִ ל  ּכָ
,Primum Mobile-ִמ ֶקֶפת  ׁשְ ַהּנִ נֹוֵבַע, 

ַיַחד.  ם  ּגַ נּוָעה  ְוַהּתְ ַהּכַֹח  ְמקֹור  ְוהּוא 
)108-105  .30 )קנטו 

עצמו  הוורד  הוורד.  מלכת  היא  הלבן,  הפרח  במרכז  כבוד  לאחר  היושבת  הבתולה,  מרים 
שוכנים  מקום,  אפס  עד  הגדושה  האחת,  במחציתו  וסימטריים.  אנכיים  חלקים  לשני  מחולק 
במקרא  המרכזיות  הדמויות  נמנות  עמם  הנוצרי,  המושיע  של  בבואו  האמינו  אשר  אלו  כל 
ישוע,  של  בואו  אחר  הנצרות  אל  חברו  אשר  אלו  של  משכנם  היא  השנייה  המחצית  העברי. 
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בהתגלות  זכו  שטרם  למי  המצפים  פנויים  מושבים  כמה  עוד  בה  נותרו  הדברים  ומטבע 
ולרגליה  הראשון,  בטור  יושבת  מרים  נשים.  בעזרת  וכראוי  כיאות  מופרדות  הנשים  הכנסייה. 
בראש  יושב  הגברים,  במושב  מרים,  מול  ורות.  יהודית  רבקה,  שרה,  חוה,  רחל,  ביאטריצ'ה, 
מרים  סביב  נוספים.  כנסייה  ואבות  פרנציסקוס  בנדיקטוס,  אוגוסטינוס,  ולצדו  המטביל,  יוחנן 
לוצ'יה  בקדושה  מוקף  המטביל  יוחנן  האבנגלי.  ויוחנן  )פטרוס(  שמעון  משה,  אדם,  יושבים 

מזה.  מרים,  ֵאם  וחנה,  מזה 
נשמות  שוכנות  תחתיו  אופקי,  בקו  הוורד  נחלק  מסוים  בשלב  האנכית.  החלוקה  כאן  עד 
ברצון  זכו  טרם  העוללים  )שכן  ההורים  מעשי  על  המבוסס  מפתח  פי  על  נחלקות  אלו  ילדים. 
אנוש.  מתודעת  והנעלם  האלוהים  של  ברוחו  השמור  נגזר  גורל  של  העיקרון  ועל  חופשי(, 
אין  לנו,  המוכרים  הטבע  לחוקי  מחוץ  קרי  וזמן,  לחלל  מחוץ  מצוי  שהאמפיריום  מאחר 
אין  במרחבי  רחוקים  ומהם  קרובים  מהם  היושבים,  פני  את  רואה  ודנטה  חשיבות,  כל  למרחק 

ודיוק:  בהירות  של  מידה  באותה  קץ, 

ַיַחד,  ם  ּגַ ְוָהָרחֹוק  ָקרֹוב  ַהְך  ַהְינּו  אן  ּכָ
ִליַח,  ׁשָ ְללֹא  ָהֵאל  ם  ׁשָ מֹוֵלְך  קֹום  ַהּמָ י  ּכִ
ַבע.  ַהּטֶ י  ֻחּקֵ ִמּכֹל  ּבֹו  ִלים  ּוְמֻבּטָ ֵטִלים  ּבְ

)123-121  .30 )קנטו 

טבעות השילוש הקדוש 
)145-115  .30 )קנטו 

במעמקי הזוהר האלוהי רואה דנטה את דמותו הגיאומטרית של השילוש הקדוש הבנוי מאב, 
בן ורוח הקודש. הוא רואה שלוש טבעות, שהיקפן זהה ורק צבען שונה, הגם שלא ניתן לזהות 
השלישית  בעוד  והבן(,  )האב  השנייה  של  כהשתקפות  מופיעה  הטבעות  אחת  הגוונים.  את 
הניצב  הסופי  האתגר  הראשונות.  משתי  שווה  במידה  המגיחה  כאש  דמותה  הקודש(  )רוח 
ההתאמה  את  ולהבין  לקלוט  הוא  אלוהית,  השראה  של  ברשף  גובר  הוא  עליו  דנטה,  מול 
קרי:  ההתגלמות,  של  התיאולוגי  הפרדוקס  זהו  שכן  אלוהים.  ורוח  אדם  דמות  בין  המושלמת 
זהות טבע האדם ורוח האלוהים – שני הפכים סימטריים לכאורה – בדמות אחת, קרי: ישוע. 

המעגל.  את  ע  לַרּבֵ המודד  של  הכושל  לניסיונו  הפרדוקס  את  להמשיל  מבקש  דנטה 
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קנטו ראשון 

מעניקה  השמיימי,  העדן  גן  אל  הטוהר  הר  מפסגת  נישאים  וביאטריצ'ה  דנטה  בעוד 
גברתו של דנטה למשורר הסבר ממצה בדבר התואם השורר ברקיע העליון, ועל החוק 

אלוהים. בצלם  הנברא  היקום  במרחב  השוררים  והסדר 

ֵמִניַע,  ְבָרא  ַהּנִ ל  ּכָ ר  ֲאׁשֶ לֹו  ַבח  ֶ ַהּשׁ
ֵמִטיל,  אֹורֹו  ְוֶאת  ַמְבִקיַע  ֵבל  ּתֵ מֹוְסֵדי 

ַהּבַֹהק.  ְמַעט  ְוָכאן  ה  ַרּבָ ְזִריָחתֹו  אן  ּכָ

ַהּזַֹהר,  ְמאֹד  ַרב  ּבֹו  ָרִקיַע  ּבָ ָהִייִתי 
ַעל  ִמּמַ ב  ָ ַהּשׁ ר  ֲאׁשֶ ָבִרים  ּדְ ם  ׁשָ ָרִאיִתי 
ׁשֹוֵכַח.  אֹוָתם  ְוהּוא  לֹוַמר,  כֹחֹו  ּבְ ֵאין 

ֶחְפֵצנּו,  ְמחֹוז  ֱאֵלי  ֲאַנְחנּו  ְקֵרִבים  ֵעת  י  ּכִ
ה  ֲעֻמּקָ ּכֹה  ְתהֹום  ּבִ בּוָנֵתנּו  ּתְ ׁשֹוַקַעת 

ַאֲחֶריָה.  עֹוד  עֹוֵקב  רֹון  ּכָ ַהּזִ ֵאין  ׁשֶ

ֲעַדִין,  מִֹחי  ֶלֱאצֹר  ּיּוַכל  ׁשֶ ל  ּכָ זֹאת  ִעם 
קֶֹדׁש,  ַמְמֶלֶכת  אֹוָתּה  ּבְ ָחִזיִתי  ְראֹות  ַהּמַ ִמן 

ְוָהְלָאה.  ֶזה  ְנטֹו  ִמּקַ יִרי  ׁשִ לּוז  הּוא  ִיְהֶיה 

י,  ִעּמִ ָהַאֲחרֹוָנה  ַאּפֹולֹו,  זֹו,  ִלְמֶלאֶכת 
ְלַמַען  ַלֲהָדְרָך,  ַמְזִהיר  ִלי  ּכְ ִני  ֲעׂשֵ

ְסֻגּלֹוֶתיָך.  ֵנֶזר  ֶאת  את  ָלׂשֵ ֶאְהֶיה  ָראּוי   15

ְרָנסֹוס  ּפַ ְסגֹות  ּפִ י  ּתֵ ְ ִמּשׁ ַאַחת  ָהְיָתה  ּכֹה  ַעד 
ַהּזֹו  יָרה  ּזִ ּבַ ַאְך  ַאּפֹולֹו,  ִלי,  ֶקת  ַמְסּפֶ

צֶֹרְך.  ִלי  ִיְהֶיה  ו  ַיְחּדָ יֶהן  ּתֵ ׁשְ ּבִ י  ּכִ ִנְרֶאה 

י,  ַאּפִ ַמת  ִנׁשְ ֱהֵיה  ּכֹן,  ִלׁשְ י  ִלּבִ ּבְ ּבֹוא 
ָעָבר  ּבֶ ׁשֶ ם  ׁשֵ ּכְ ְוֵאיָתן  ּכַֹח  ַרב 

 . ָעַקְרּתָ עֹורֹו  ִמּתֹוְך  ַמְרְסָיאס  ל  ׁשֶ ּגּוָפתֹו  ֶאת 

]93[
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.)Vellutelo( ולוטלו  אלסנדרו  הירח.  אל  נוסקים  ודנטה  ביאטריצ'ה 
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 , ְעּתָ ִסּיַ ָיִדי  ּבְ ַאְך  לּו  ֵאיָתן,  ֵאִלים  אֹון  ָהּה, 
ֵצל  ֶאת  ַלְחׂשֹף  ִיְהֶיה  כִֹחי  ּבְ ְלַמַען 

ֶנְחֶקֶקת,  י  ַנְפׁשִ ּבְ ׁשֶ זֹו  קֶֹדׁש  ַמְמֶלֶכת 

 , ָאַהְבּתָ ר  ֲאׁשֶ ָהֵעץ  ַחת  ּתַ ְרֵאִני  ּתִ ֲאַזי 
י,  ְלרֹאׁשִ ֶתר  ּכֶ ִלי  ֶאְכרְֹך  ֵמַעְלָותֹו 
ַיֲעׂשּוִני.  לֹו  ָראּוי  יָרִתי  ְוׁשִ ה  ַאּתָ

ֶזר  ַהּנֵ ִנְכָרְך  ָאִבי,  ְרחֹוקֹות,  ּכֹה  ים  ְלִעּתִ
ֶמֶלְך,  ל  ׁשֶ ְלִנְצחֹונֹו  ַמְזִהיר,  ְיָטן  ּפַ ִלְכבֹוד 

– ְוֶקֶלס  ה  ִלּמָ ּכְ ֵעדּות  ָהָאָדם  ְלֵחֶפץ   30

ַעְנֵפי  לֹוִני  ּפְ ֵלב  ּבְ יתּו  ַיּצִ ְלֵעת  י  ּכִ ַעד 
ְלֵנֶזר,  ְוִכּסּוִפים  ַרב  ק  ֵחׁשֶ ֵנאּוס  ּפֶ

ְלִפי.  ִמּדֶ ָהֱאלֹהּות  ְוִגיל  ְמָחה  ׂשִ ַדע  ּתֵ

דֹוָלה,  ּגְ ֵרָפה  ׂשְ ית  ַיּצִ ָזִעיר  ְוִניצֹוץ  ֵיׁש 
י  ּנִ ִמּמֶ טֹוִבים  קֹולֹות  ַאֲחַרי  י  ּכִ ר  ֶאְפׁשָ

ְלַמֲעֵנהּו.  ִיְזּכּו  ְלִקיָרה,  ה  ִפּלָ ּתְ אּו  ִיּשְׂ

ַהֶחֶלד  ְמאֹור  ָלבֹוא  ּבֹוֵחר  ָרִכים  ּדְ רֹב  ּבְ
ּבֹו  ׁשֶ ָמקֹום  ִמּפֹה,  ַרק  ַאְך  מּוָתה.  ּתְ ֵני  ּבְ ֶאל 
ַעת,  ַאְרּבָ ְלִעּגּוִלים  ה  לֹוׁשָ ׁשְ ְצָלִבים  חֹוְבִרים 

ֶאל  חֹוֵבר  ה,  ִמּזֶ ּתֹוֵאם  ָנִתיב  ַעל  הּוא  ַיֲעֶלה 
חֹוָתמֹו  ֶאת  יֹוֵתר,  ֵלִוים  ׁשְ ֶעְליֹון  ּכֹוְכֵבי 

יַע.  ְטּבִ ּתַ ַתְבִניָתּה  ּכְ ֵבל  ַהּתֵ דֹוַנג  ּבְ

ם  ׁשָ ָהָאֶרץ  ּדּור  ּכַ ַמֲחִצית  ּכְ עֹוד  ּבְ
ְמקֹומֹוֵתינּו.  ּבִ יְך  ֶהְחׁשִ ִמּלֶֹבן,  ָהְיָתה  ֶצָחה 

ָהֶעֶרב,  ָיַרד  ְוָכאן  ַהּבֶֹקר,  ָזַרח  ם  ׁשָ עֹוד   45

מֹאָלה,  ׂשְ ה  ַסּבָ יַאְטִריֶצ'ה  ּבֵ ֶאת  ָרִאיִתי  ֲאַזי 
ֵמעֹוָלם  ֶטת,  ּבֶ ַמַ ה  ַחּמָ ֵעין  ּבְ ר  ַהְיׁשֵ

ר.  ׁשֶ ַהּנֶ ֵעיָניו  י  ּתֵ ׁשְ ֶאת  ֶמׁש  ֶ ּשׁ ּבַ יר  ֵהיׁשִ לֹא  ּכֹה 
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נֹוֶלֶדת  ֵמִראׁשֹוָנה  ה  ִנּיָ ׁשְ אֹור  ֶקֶרן  מֹו  ּכְ
ָהֶרֶגל  עֹוֵלה  מֹו  ּכְ זֹאת  ׁשּוב,  ּתָ קֹור  ַהּמָ ֶאל 

ְיָתה,  ַהּבַ ְמכֹוָרתֹו,  ֶאל  ָלבֹוא  ׁש  ַהְמַבּקֵ

ְוֵאּלּו  ֵעיַני,  י  ּתֵ ׁשְ ֶאת  ֵהִזין  ֳעָלּה  ּפָ ְך  ּכָ
י  ָנַתּתִ ה  ַחּמָ ּבַ ָאז  ְמיֹוִני,  ּדִ ֶאת  עֹוְררּו 
ֶקֶרב  ּבְ פּוי  ַהּצָ ִמן  ַרב  ְזַמן  ִטי  ַמּבָ ֶאת 

ָאֶרץ  ּבָ ֲאסּוִרים  ׁשֶ ָבִרים  ּדְ  – מּוָתה  ַהּתְ ֵני  ּבְ
קֹום  ַהּמָ ִמּכַֹח  זֹאת,  ּבָ ִרים  ֻמּתָ ֵהן 

ַעל.  ִמּמַ ָהֵאל  ֵהִכין  ּכֹן  ִלׁשְ ָאָדם  ִלְבֵני 

י,  ִמּדַ ְמַעט  לֹא  ם  ּגַ ַרב,  ְזַמן  זֹאת  אִתי  ָנׂשָ לֹא 
ַהּבַֹהק,  ִניצֹוצֹות  ֶאת  ָסִביב  ִלְראֹות  ּלֹא  ׁשֶ
ַהב.   ַהּלַ כּור  ּבְ ְך  ֻמּתָ ְרֶזל  ּבַ זֹוֶרה  מֹוָתם  ּכְ  60

יֹום,  ַעל  נֹוָסף  יֹום  י  ּכִ יִתי  ּמִ ּדִ ְתאֹום  ּפִ ֲאַזי 
ר  ֲאׁשֶ רֹום  ַהּמָ ִמן  ֵאל  ֶזה  ָהָיה  לּו  מֹו  ּכְ
ָרִקיַע.  ּבָ ֶמׁש  ׁשֶ עֹוד  ַחְסּדֹו  רֹב  ּבְ ָקַבע 

ַצח  ַהּנֶ עֹות  ַטּבְ ּבְ יַאְטִריֶצ'ה  ּבֵ ֵעיֵני  ָהיּו 
ֶמׁש  ֶ ּשׁ ּבַ ט  ּבָ ַהּמַ ִמן  ַלְחּדֹל.  ִלי  ִמּבְ ּבֹוהֹות 

י.  ָנַתּתִ ֵעיַני  ּוָבּה  י,  ֵהַסְבּתִ ִטי  ַמּבָ ֶאת 

ָהִייִתי,  ּוְלַאֵחר  ּה  ּבָ צֹוֶפה  ָאנִֹכי  עֹוד 
ֶנֱהַפְך  ב,  ֵמֵעׂשֶ ַהּטֹוֵעם  ַלאּוקּוס  ּגְ מֹו  ּכְ

ְלֵרַע.  ָהָיה  ָחַבר,  ם  ַהּיָ ּוְלֵאֵלי 

ְחַסְרָנה,  ּתֶ ים  ִמּלִ מּוָתה  ּתְ ן  ּבֶ ל  ׁשֶ ְלּגּול  ּגִ ְלֵתאּור 
קֹוֵרא,  ה,  ְזּכֶ ּתִ ׁשֶ ַעד  ַלאּוקּוס  ּגְ ל  ׁשֶ ל  ׁשָ ּמָ ּבַ י  ּדַ

ָלַדַעת.  ְסיֹוְנָך  ִמּנִ ַהֶחֶסד  ה  ַמֲעׂשֵ ּבְ

ַאֲחרֹוָנה,  ָראָת  ּבָ ֶנֶפׁש  ָהִייִתי  ַרק  לּו 
 – ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ ֶטת  ּלֶ ׁשַ ר  ֲאׁשֶ ַאֲהָבה  הֹו, 

אָת.  ָנׂשָ אֹוִתי  ֲהלֹא  אֹוְרָך  ּבְ זֹאת,  ַדע  ּתֵ  75
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ָלֶנַצח  ל  ְלּגֵ ְלִהְתּגַ ָראָת  ּבָ ָהאֹוַפן  ֵעת 
ּוְבתַֹאם,  רַֹגע  ּבְ ָהָדר  כֹוֵנן  ּתְ ּבֹו 

ֵאֶליָך,  ִכּסּוַפי  ּבְ ָלַכד  י  ִלּבִ ׂשּוַמת  ּתְ

ְמבֶֹעֶרת  ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ ְלֶהֶבת  ׁשַ ֶאת  יִתי  ּמִ ּדִ
ַנַחל  אֹו  ָמָטר  ֵאין  ַעד  ַמִים,  ָ ַהּשׁ רֹב  ֵני  ּפְ ַעל 

ְלגֶֹדל.  מֹוָתּה  ּכְ ֲאַגם  ָלצּור  כָֹחם  ּבְ ֵיׁש 

ַהּזַֹהר,  ַרב  ַהּבַֹהק  ַהּלֹא-ָידּוַע,  ִליל  ַהּצְ
ֵמעֹוָלם  מֹוָה  ּכָ ׁשּוָקה,  ּתְ י  ּבִ יתּו  ִהּצִ

ָלַדַעת.  ָתם  ִעּלָ ֶאת  ֲהלֹום,  ַעד  י  ּתִ ַחׁשְ לֹא 

מֹוִני,  ּכָ טֹוב  יֹוַדַעת  אֹוִתי  ר  ֲאׁשֶ ְוִהיא, 
י,  ַנְפׁשִ ַסֲעַרת  ֶאת  יַע  ְלַהְרּגִ ְלַמַען 

ָפֶתיָה.  ׂשְ ְסגֹור  ֶאת  ְתָחה  ּפָ י,  ַתְחּתִ ּפָ י  ּפִ ֶטֶרם  ּבְ

ִדְמיֹוְנָך,  ּבְ ְפִליג  ּתַ ְוא  ָ "ַלּשׁ ִלי:  אֹוֶמֶרת 
 , ִנְפַטְרּתָ לּו  ּנּו  ִמּמֶ ים.  ֵמׂשִ ַעְצְמָך  ִסיל  ּכְ

ָרִאיָת. ים  ַרּבִ ָבִרים  ּדְ ֲאַזי  ֲהָוָיָתם  ּכַ  90

ֲאִמין,  ּתַ ׁשֶ ִפי  ּכְ ָהָאֶרץ,  ַעל  ׁשּוב  ֵאיְנָך 
הּוא  י  ִאּטִ נֹו  ּכָ ׁשְ ִמּמִ ס  ַהּטָ ָרק  ַהּבָ ַאְך 

ְיָתה."  ַהּבַ חֹוֵזר  ב,  ָ ַהּשׁ ָך,  ּלְ ׁשֶ ִהירּוְתָך  ִמּמְ

י,  ִנְפַטְרּתִ ָהִראׁשֹוָנה  בּוָכה  ַהּמְ ִמן  ְלֵעת 
ִהְפִטיָרה,  ִחּיּוָכּה  ּבְ ים,  ּלִ ַהּמִ ֵאּלּו  ּבְ

י.  ָנַפְלּתִ ִנית  ׁשֵ ה  ִהּנֵ ֵעצֹות  ָאְבַדן  ַפח  ּבְ

ָלּה,  י  ָאַמְרּתִ  ", ֵהַנְחּתְ י  ְעּתִ ּדַ ֶאת  "ָאֵכן, 
ֵמַהִני  ּתְ ה  ַעּתָ אּוָלם  ַאַחת,  סּוְגָיה  "ּבְ

ּנּו?"  ִמּמֶ ים  ּלִ ַהּקַ ין  ּבֵ ּגּוִפי  ַיְחלֹף  יַצד  ּכֵ

יָה,  ִמּפִ ֶחְמָלה  ֶאְנַקת  י  ִבְרּתִ ּגְ ְלָטה  ּפָ ְך  ּכָ ַעל 
ּדֹוֶאֶגת  ֵאם  ֶטת  ַמּבֶ ר  ֲאׁשֶ ט  ַמּבָ ּוְבאֹותֹו 

ֵעיֶניָה.  ֶאת  י  ּבִ ָנְתָנה  קֹוֵדַח,  ֻחּמֹו   – ְבָנּה  ּבִ
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ְוֵסֶדר,  ַהחֹק  "ׂשֹוֵרר  ֵאַלי,  ָרה  ּבְ ּדִ ּכֹל,"  "ּבַ
ַהְיקּום.  ֶאת  ַמְנָחה  ַהּזֹו  ְבִנית  ְוַהּתַ

ַהֶחֶלד. ִנְבָרא  ָהֵאל  ֶצֶלם  ּבְ ֵכן  י  ּכִ ה  ִהּנֵ  105

ַהחֹוָתם  ֶאת  רֹוִאים  ֶהָעל  ְיצּוֵרי  ּבֹו 
לֹו  ַעד  ַהּיַ ְוהּוא  ַצח,  ַהּנֶ ת  ְסֻגּלַ ּבִ ׁשֶ

ׁשֹוֶאֶפת.  מֹות  ְלִהּדָ י,  ְרּתִ ִהְזּכַ ר  ֲאׁשֶ ְבִנית,  ּתַ

ַבע  ַהּטֶ ְיִציֵרי  ל  ּכָ י  ַאְרּתִ ּתֵ ׁשֶ ֶדר  ּסֵ ּבַ
ֵאָליו.  ִקְרָבה  י  ּפִ ַעל  מֹוָצָאם  ֶאל  נֹוִטים 

ֶלֶכת.  ִהְרִחיקּו  ֵמֶהם  יֹוֵתר,  ְקרֹוִבים  ֵמֶהם 

ּיּום  ַהּקִ אֹוְקָינֹוס  ֵני  ּפְ ַעל  ן  ּכֵ ַעל  ר  ֲאׁשֶ
ָלּה,  ְבַחר  ּתִ ָלבֹוא  ַאֵחר  ָנֵמל  ּבְ ֶנֶפׁש  ל  ּכָ

ְיָצֶריָה.  ְואִֹפי  ֵמֶהן  ַאַחת  ל  ּכָ י  ּכִ

ֵרַח,  ַלּיָ ַלַהב  ֵאׁש  א  נֹוׂשֵ ֶזה  ְוֵיֶצר 
ֵמִניַע,  מּוָתה  ַהּתְ ֵני  ּבְ ֵלב  ֶאת  ר  ֲאׁשֶ ְוהּוא 

ָהָאֶרץ.  ֶמְרֲחֵבי  ֶאת  ַהְמַאֵחד  ֶזה  הּוא 

ְלַיַעד  ַרק  לֹא  נֹוֶרה  זֹו  ת  ׁשֶ ִמּקֶ ַהֵחץ 
ַאף  י  ּכִ א  ֶאּלָ בּוָנה,  ּתְ ַחְסֵרי  ְיצּוִרים  ל  ׁשֶ

ַעת.  ּדַ ם  ּגַ ַאֲהָבה  ם  ּגַ ַהּיֹוְדִעים  ֵאּלּו  ּבְ  120

ָלֶנַצח,  ּכֹוְנָנה  זֹאת  ר  ֲאׁשֶ ָחה  ּגָ ַהַהׁשְ
ָהָרִקיַע  ַעל  ְלָוה  ׁשַ ֶרה  ׁשְ ּתַ ָזֳהָרּה  ּבְ

ּסְֹבָנה. ּתִ ֵאת  ׂשְ ֶיֶתר  ּבְ ְמִהירֹות  ְסֶפרֹות  ּבֹו 
 

ֶחְפֵצנּו,  ְמחֹוז  ְוהּוא  ה,  ַהּזֶ קֹום  ַהּמָ ֶאל 
ת,  ׁשֶ ַהּקֶ ַעל  ׁשֶ ֵמיָתר  ַמְעָלה  אֹוָתנּו  ָיִניף 

ִנְבֶחֶרת.  ָרה  ַמּטָ ֶאל  ִמיד  ּתָ ן  ַהְמֻכּוָ ֶזה 

ה  ֵאיֶנּנָ ְוַהּצּוָרה  ים  ְלִעּתִ ֵיׁש  ָאְמָנם 
ֶלאֶכת,  ּמְ ּבַ ן  ָהֻאּמָ ל  ׁשֶ ְכִליתֹו  ּתַ ּתֹוֶאֶמת 

ַלּצֶֹרְך,  עֹוֶנה  ְולֹא  ַהחֶֹמר  ֵחֵרׁש  ים  ִעּתִ
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ְלַיַעד,  ב  ּתַ ּנֻ ׁשֶ ַאף  ַהְיצּור,  ם  ּגַ ְוָכְך 
ְוהּוא  זֹאת  ּבָ ִלְפנֹות  כּופֹות  ּתְ כֹחֹו  ּבְ ֵיׁש 
ַאֶחֶרת  ָרה  ַמּטָ ֶאל  ְסלּול  ַהּמַ ִמן  סֹוֶטה 

ַעל  ִמּמַ ָרק  ּבָ יַצד  ּכֵ ן  ִנּתָ ִלְראֹות  )ְוָכְך 
ָהָאָדם, ֵיֶצר  ְך  ּכָ ה(,  ַמּטָ צֹוֵנַח  נֹוֵחת, 

ָלָאֶרץ. אֹותֹו  יל  ַמּפִ ח,  ֻמּדָ ְוא  ׁשָ עֶֹנג  ּבְ  135

ֵעת  ּכָ ֶאה  ּתָ ׁשְ ּתִ לֹא  טֹוָעה  ֲאִני  ֵאין  ִאם 
ְתַמּה ּתִ ּלֹא  ׁשֶ ם  ׁשֵ ּכְ ְלַמְעָלה,  ָך  ַדְרּכְ ּבְ

ַחת.  ִמּתַ ָהֲאַגם  ֶאל  ד  ֶאׁשֶ ֵמי  ֵמַהר  ְנפֹל  ּבִ  

ל  ִמּכָ ְחָרר  ְמׁשֻ ִאם  ֶלא  ּפֶ ֶזה  ְיֵהא  זֹאת  ִעם 
ה,  ְלַמּטָ ּכֹן  ִלׁשְ ְחִליט  ּתַ ּוַמֲעצֹור  ִעּכּוב 

ָהָאֶרץ."  ַעל  ֶבת  ִנּצֶ ה  ַחּיָ ְלֶהֶבת  ׁשַ ֵאׁש  מֹו  ּכְ

ֵעיֶניָה.  ָאה  ָנׂשְ ָלרֹום  ְוׁשּוב  ָחְזָרה  ֲאַזי    142

פלקסמן. ג’ון  הירח.  רוחות 
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קנטו שני 

כיוון שהגיעו אל סֶפרת האש, עולים דנטה ואהובתו השמיימית אל הרקיע הראשון, הוא 
הלָבנה. פני  על  הכתמים  מקור  את  היתר  בין  לדנטה  ביאטריצ'ה  מסבירה  כאן  הירח. 

ה  ְקַטּנָ ית  ִמְפָרׂשִ ּבְ ִבים  ַהּיֹוׁשְ הֹו,  ם,  ַאּתֶ
ם  ֲחַפְצּתֶ ְלַהֲאִזין  ַאֲחַרי,  חֹוֶתֶרת 

ֶרת.  ּוְמַזּמֶ ָים  ֵלב  ּבְ ָטה  ָ ַהּשׁ ִלְסִפיָנִתי 

ַעם  ּפַ עֹוד  ַנּסּו  ּתְ ַאל  ִחְזרּו,  חֹוֵפיֶכם  ֶאל 
ָלֶכם,  אַֹבד  ִאם  י  ּכִ ָלׁשּוט,  ים  ַיּמִ ֵלב  ּבְ

ֶרם.  ּזֶ ּבַ ֲחפּו  ּסָ ּתִ ְלָעַדי  ּבִ ָלֶבַטח 

ֲעַדִין.  ִאיׁש  ּה  ּבָ ט  ׁשָ לֹא  ַאְפִליג  ּה  ּבָ ֶרְך  ַהּדֶ
ּה,  ּבָ ט  ְמַנּוֵ ַאּפֹולֹו  ֶפת,  נֹוׁשֶ ּה  ּבָ ִמיֶנְרָוה 

יֹורּוִני.  ָמרֹום  י  ּבֵ ּדֻ ֶאת  מּוזֹות  ע  ְוֵתׁשַ

יטּו  הֹוׁשִ רֹוָנם  ּגְ ר  ֲאׁשֶ ים  ַעּטִ ַהּמְ ֵאּלּו  ַאְך 
ַהּנֹוֵתן  הּוא   – ִלְטעֹם  ָרִפים  ַהּשְׂ ֶלֶחם  ֶאת 
 – יַע  ּבִ ַמׂשְ ֵאינֹו  ֲאָבל  מּוָתה  ּתְ ְלֶבן  ים  ַחּיִ

ָים  ֵלב  ּבְ ִיט  ְלׁשַ ָלֵצאת  ּתּוְכלּו  ָאֵכן 
ְלַהְפִליג,  ילּו  ּכִ ׂשְ ּתַ בֹוַתי  ִעּקְ ּבְ ַאְך  ִאם 

ִים. ַהּמַ ֵני  ּפְ ֶאת  ַמְחִליק  ל,  ַהּגַ ב  ׁשָ ֶטֶרם  ּבְ  15

טּו,  ׁשָ קֹוְלִכיס  ֶאל  ר  ֲאׁשֶ ַההֹוד  י  ַאְנׁשֵ אֹוָתם 
ָיאזֹון,  ֵדהּו  ׂשָ חֹוֵרׁש  יַצד  ּכֵ ָראּו  ִלְכׁשֶ

יַע.  ַאְפּתִ ֶאְתֶכם  אן  ּכָ ׁשֶ ם  ׁשֵ ּכְ ִנְדֲהמּו  לֹא 

ּומּוֶלֶדת,  נּו  ִאּתָ ה  ָהֶעְרּגָ ִהיא  ִנְצִחית 
ֱאלִֹהים,  ֶצֶלם  ּבְ רּוָאה  ּבְ ְלַמְמָלָכה 

ֵעיֵנינּו.  ְלמּול  ט  ָ ַהּשׁ ָרִקיַע  ּכָ סֹוֶחֶפת 

]100[
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ַמְעָלה,  ֵעיֶניָה  את  נֹוׂשֵ יַאְטִריֶצ'ה  ּבֵ ֶאת  ָרִאיִתי 
ת  ׁשֶ ִמּקֶ ְלֵחץ  י  ּדַ ּבֹו  ַעִין  ֶהֶרף  ּבְ ֲאַזי 
ִלְקלַֹע,  ָרה  ּוְבַמּטָ יָתר  ַהּמֵ ִמן  ָלטּוס 

ֻמְפָלא  ָמקֹום  ֶאל  א  ּבָ ַעְצִמי  ֶאת  ָרִאיִתי 
ה  ּנָ ִמּמֶ ר  ֲאׁשֶ ְוִהיא,  ְך,  ָמׁשַ ֵעיַני  ֶאת  ׁשֶ
י,  ָיכְֹלּתִ לֹא  ִלְמנַֹע  ַסְקָרנּוִתי  רֹב  ֶאת 

ֲהִליכֹוֶתיָה: ּתֹוֵאם  ָיְפָיּה   – ֵאַלי  ְנָתה  ּפָ
ֶזה  הּוא  "ַחְסּדֹו  ָרה,  ּבְ ּדִ ָלֵאל,"  ּתֹוָדה  "ֱאמֹר 

אֹוָתנּו." ֵהִביא  זֹאת  ּבָ ִראׁשֹון  ּכֹוָכב  ֶאל  ׁשֶ  30

אֹוָתנּו,  ָעְטפּו  ָעָנן  ִמין  ּבְ י  ּכִ יִתי  ּמִ ּדִ
ְודִֹפי,  ְרָבב  ְללֹא  ֵבד,  ּכָ ָסִמיְך,  זֹוֵהר, 

ֶמׁש.  ֶ ַהּשׁ אֹור  ֶאת  ַמְחִזיר  ָלטּוׁש  ַיֲהלֹום  מֹו  ּכְ

ַצח,  ַהּנֶ ִניַנת  ּפְ ָנְטָלה  אֹוָתנּו  ּה  ִקְרּבָ ֱאֵלי 
אֹוָרה  ַקְרֵני  ּבֹוְלִעים  ִים  ַהּמַ ם  ּגַ מֹוָה  ּכָ

ַרַעד.  ל  ׁשֶ יל  ַקּלִ ְולּו  ִסיָמן  ִלי  ִמּבְ תֹוָכם  ּבְ

ֲאַנְחנּו  ֵאין  ָהָאֶרץ  ַעל   – ָהִייִתי  ּגּוף  לּו 
ֵמחֶֹמר  ָהֲעׂשּוִיים  ָבִרים  ּדְ יַצד  ּכֵ רֹוִאים 

 – ַפח  ַהּנֶ אֹותֹו  ֶאת  ֵרֵעהּו  ִעם  ִאיׁש  חֹוְלִקים 

ַלַהט  ֶיֶתר  ּבְ ּדֹוְלִקים  ּסּוַפי  ּכִ ָאז  ָהיּו 
ַמְבִחיִנים  ָאנּו  ּה  ּבָ ְמִצית  ַהּתַ ֶאת  ִלְראֹות 

ֵהם.  ֶאָחד  ֶוֱאלִֹהים  ָהָאָדם  ֶטַבע  ֵאיְך 

ֱאמּוָנֵתנּו,  לּוז  ֶאת  ָהִיינּו  רֹוִאים  ֲאַזי 
ָרה,  ַהַהּכָ ַמהּות  ִאם  י  ּכִ ֵעדּות  ּכְ לֹא 
ּומּוֶצֶקת. ֶמת  ַקּיֶ ַנֲאִמין,  ּה  ּבָ ֱאֶמת   45

ֵבקּות,  ּדְ רֹב  ּבְ י,  ִבְרּתִ "ּגְ ָבֶריָה:  ּדְ ַעל  ָעִניִתי 
ם  ֵ ַלּשׁ מֹוֶדה  ֲאִני  אּוַכל,  ַרק  ׁשֶ ָכל  ּכְ

יַאִני.  ִהּשִׂ ֵמֶאֶרץ  רֹוִמים  ַהּמְ ֶאל  ׁשֶ ַעל 
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לּו  ַהּלָ חֹור  ְ ַהּשׁ ְתֵמי  ּכִ ָמֵהם  ִלי,  ִאְמִרי  זֹאת,  ִעם 
ָאֶרץ  ּבָ ָהָאָדם  ֵני  ּבְ נֹוִטים  ְלַמְרִאיָתם 

ַקִין?"  ַעל  ים  ּוַמֲעׂשִ ִסּפּוִרים  ּבְ ְלַהְפִליג 

יָבה:  ֵהׁשִ ָבַרי  ּדְ ְוַעל  ֲאַזי,  ַקּלֹות  ָכה  ִחּיְ
ִעְנָיִנים  ּבְ ׁשֹוָגה  מּוָתה  ּתְ ֵני  ּבְ ַעת  ּדַ "ִאם 

ְלַפְעֵנַח,  ל  ּכֹוׁשֵ ים  ַהחּוׁשִ קֹוד  ר  ֲאׁשֶ

ִלְפּגַֹע.  ָך  ּבְ ָצִריְך  הֹון  ּמָ ַהּתִ ֵחץ  ֵאין 
יָך,  חּוׁשֶ ְבַחן  ּתִ ַאְך  ִאם  ְוָהְלָאה,  אן  ִמּכָ ן  ּכֵ ׁשֶ

ַעת.  ַהּדַ ְנֵפי  ּכַ ָצִרים  ּקְ ַמה  ְמֵהָרה  ַעד  ְלַמד  ּתִ

ְך."  ּכָ ַעל  ָך  ְעּתְ ּדַ ֶאת  ָלַדַעת  ֶאְרֶצה  זֹאת  ִעם 
"נֹוֵבַע  ָלּה,  י  ָאַמְרּתִ ִלי,"  ִנְדֶמה  ְך  ּכָ ִֹני,  "ַהּשׁ

חֶֹמר." ל  ׁשֶ ִמיכּותֹו  ִמּסְ ּוְכֶנֶגד,  ּלּותֹו,  ִמּדַ  60

ִפיָסְתָך  ּתְ י  ּכִ ִבין  ּתָ "ָלֶבַטח  ֵאַלי:  ְוִהיא 
ת  ַהְסּכֵ ֲהָבָנה,  ל  ׁשֶ ל  ֶכׁשֶ ּבְ ָעמֹק  בּוָיה  ׁשְ
ְמׁשּוגֹוֶתיָך.  ַאְפִריְך  יַצד  ּכֵ ֵהיֵטב  ַמע  ּוׁשְ

זַֹהר,  רֹב  ְלָך  יָעה  ַמּצִ ִמיִנית  ְ ַהּשׁ ֶפָרה  ַהּסְ
ֶדר,  ְוַהּסֵ ַהּבַֹהק  ָעְצַמת  י  ּפִ ַעל  ר  ֲאׁשֶ

ֵמֵרֵעהּו.  ִאיׁש  ׁשֹוִנים  ִמּכֹוָכִבים  ִנְגֶלה 

ְוַדּלּותֹו,  ָהְיָתה,  ַהחֶֹמר  ְסִמיכּות  ַאְך  לּו 
 – ָהיּו  ַהּכֹוָכִבים  ל  ּכָ ָאז  ְלָכְך,  ה  ִעּלָ

ַהּכַֹח,  אֹותֹו  חֹוְלִקים   – יֹוֵתר  ִמי  חֹות  ּפָ ִמי 

ִלְהיֹות  ֲהלֹא  ְצִריִכים  ׁשֹוִנים  ּכֹחֹות  אּוָלם 
לֹא,  ִאם  י  ּכִ פֹוְרָמִלית,  ׁשֹוִנים  ֶעְקרֹונֹות  ִרי  ּפְ

ֶדק.  ַהּצֶ ָך  ִאּתְ ִאּלּו  נֹוָתר,  ָהָיה  ָיִחיד 

ְתֵמי  ּכִ ת  ִעּלַ ָהְיָתה  ִלילּות  ַהּדְ לּו  ְועֹוד, 
 , ַמְהּתָ ּתָ ִטְבָעם  ַעל  ׁשֶ ַהּכֹוָכב,  ַעל  חֹור  ְ ַהּשׁ

ֵרַח;  ַהּיָ חֶֹמר  ּבַ ָהָיה  לֹוֶקה  ֲאַזי   75
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ָרֶזה,  ְלַצד  ֵמן  ׁשָ ר  ׂשָ ּבָ  – גּוף  ּבְ מֹו  ּכְ אֹו 
ֶפת  ִמְתַחּלֶ ַהר  ַהּסַ ְצִפיפּות  ְרָבִדים  ּבִ ְך  ּכָ

נּו.  ִעּמָ ר  ֲאׁשֶ ה  ַהּזֶ ֶפר  ַהּסֵ ַעּמּוֵדי  מֹו  ּכְ

ְלֵעיל,  ִראׁשֹון  ִטעּון  ִלְבחֹן  ׁש  ְנַבּקֵ ִאם 
ָהאֹור  ָהָיה  ָצִריְך  ה  ַחּמָ ִלּקּוי  ּבְ ֵהן 

ּתֶֹקף.  ֶיֶתר  ּבְ ִלְזהֹר  ל  ּדַ חֶֹמר  ַעד  ִמּבַ

ו  ַעְכׁשָ ִנְפֶנה  ן  ּכֵ ַעל  ָבר.  ַהּדָ ְך  ּכָ לֹא  ַאְך 
ֶאְסּתֹר  אֹותֹו  ם  ּגַ ִאם  ַאֲחָריו.  עּון  ַהּטִ ֶאל 

ֻמְפֶרֶכת.  ִליל  ּכָ ְהֶיה  ּתִ ִפיָסְתָך  ּתְ ׁשֶ ֲהֵרי 

ֶאת  ּפֹוַלַחת  ֵאיָנּה  ַהחֶֹמר  ּלּות  ּדַ ִאם  י  ּכִ
ס  ּגַ חֶֹמר  ּבְ ָצִריְך  ֲאַזי  י  ּכִ ַהר  ַהּסַ

ִלְצלַֹח,  ַהּכֹוָכב  ֶאת  ֵמאֹור  ִיְמַנע  ר  ֲאׁשֶ

ֲחָזָרה  ּבַ ּתּוַטל  ֶמׁש  ׁשֶ ֶקֶרן  ּנּו  ִמּמֶ
עֹוֶפֶרת  ּה  ַגּבָ ּבְ ׁשֶ כּוִכית  ּזְ ּמִ ׁשֶ ם  ׁשֵ ּכְ

חֹוֶזֶרת. קֹור  ַהּמָ ֶאל  ֶצַבע  ל  ׁשֶ בּוָאה  ּבָ  90

ַלַחת  ִנׁשְ אֹור  ֶרן  ּקֶ ׁשֶ אי  ַוּדַ ּתֹאַמר  ו  ַעְכׁשָ
יֹוֵתר  ָעמּום  ְיֵהא  אֹוָרּה  ים  ְרַחּקִ ִמּמֶ

ַטח.  ֶ ַהּשׁ ֵני  ּפְ ֶאל  ִמּזֹו  רֹוָבה  ַהּקְ ֶרן  ִמּקֶ

 – ְחֵרר  ּתַ ְלִהׁשְ ּתּוַכל  זֹאת  ּכָ ֲעָנה  ִמּטַ
יֹון,  ִנּסָ ִמּכַֹח   – ָכְך  ּבְ ְרֶצה  ּתִ ַאְך  ִאם 
ָאֶרץ.  ּבָ נּות  ָלָאּמָ ָמקֹור  ֲהלֹא  ְוהּוא 

ִים  ּתַ ׁשְ יַח  ַנּנִ ֵמֶהן  ַמְראֹות,  לֹוׁש  ׁשָ ִנּטֹל 
יָנן  ּבֵ ית  ִליׁשִ ְ ַהּשׁ ֶאת  ָך,  ִמּמְ ֶוה  ׁשָ ְטַוח  ּבִ

ֵעיֶניָך.  י  ּתֵ ׁשְ ֶאת  ן  ּתֵ ּתִ ּוָבּה  ְמַעט,  ַנְרִחיק 

ֵמֲאחֹוֶריָך  ים  ְוׂשִ ֲאֵליֶהן  ֵנה  ּפְ ה  ַעּתָ
ֵמִאיר,  ְראֹות  ַהּמַ לֹוׁש  ׁשְ ל  ּכָ ַעל  אֹור,  ל  ׁשֶ ָמקֹור 

ֵאֶליָך.  ֲחָזָרה  ּבַ ָקף  ִנׁשְ ן  ּתָ ָלׁשְ ְ ּוִמּשׁ
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ָך  ִמּמְ ַהְמֻרָחק  ְרִאי  ּבָ ֲאִפּלּו 
בּואֹות,  ַהּבָ ין  ִמּבֵ ה  ְקַטּנָ מּוְתָך  ּדְ ְדֶמה  ּתִ

ַנִים.  ְ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ּכְ ִיְהֶיה  ֳהרֹו  ּזָ ׁשֶ ֲהֵרי   105

ְלַקְרֵני  ַחת  ּתַ ׁשֶ ם  ׁשֵ ּכְ ֵכן  י  ּכִ ה  ִהּנֵ
ֶלג,  ֶ ַהּשׁ ְכַבת  ׁשִ ס  ּמַ ּתִ ַהַחּמֹות  ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ

אֹוֶבֶדת,  ָתּה  ְוִצּנָ ָנמֹוג  ּה  ּבָ ַהּלֶֹבן 

ְמׁשּוגֹוֶתיָה. ְפרֹק  ּתִ ְלֵעת  בּוָנְתָך  ּתְ ְך  ּכָ
ִאיר  ַהּמֵ ַעת  ַהּדַ אֹור  ֶאת  ְלָך  ַאֲעִניק 

ֵעיֶניָך.  ּבְ ֵאׁש  ִזיֵקי  ַיֲעלּו  ַעד  ְוַחי 

 , ֱאלֹּהַ ְלַות  ׁשַ ְמחֹוז  ּבִ ָרִקיַע,  ְסגֹור  ּבִ ָעמֹק 
ֶלת  ַהּמֹוׁשֶ זֹו  ְוִהיא  ּבֹו,  סֹוֶבֶבת  ֵיׁשּות 

ֶאְברֹוֶתיָה.  ֶאת  ְפרֹׂש  ּתִ ָעָליו  ׁש  ַהּיֵ ל  ּכָ ַעל 

ֶבת,  ׁשֶ ּכֹוְכֵבי  ּה  ּבָ ים  ַרּבִ ַאֲחֶריָה,  ֶפָרה  ַהּסְ
ׁשֹוִנים,  ִרים  ִעּקָ ין  ּבֵ ׁש  ַהּיֵ ֶזה  ֶאת  ִפיץ  ּתָ

ה.  ּנָ ִמּמֶ ׁשֹוִנים  זֹאת  ִעם  תֹוָכּה,  ּבְ לּוִלים  ּכְ ַהּכֹל 

 – ּה  ְרּכָ ּדַ ַאַחת  ְלָכל   – ֹונֹות  ַהּשׁ ֶפרֹות  ַהּסְ
ְלַמַען  ְרׁשּוָתּה  ּבִ ׁשֶ ַהּכֹחֹות  ֶאת  ַלְחלֹק 

יגּו. ַיּשִׂ ַיֲעָדן  ֶאת  ְוֵכן  ִרי  ּפְ ָיִניבּו   120

לּו  ַהּלָ ַהְיקּום  ְרֵמי  ּגַ ָנִעים  ֵכן  י  ּכִ ה  ִהּנֵ
ָרִאיָת.  ֵעת  ּכָ ּזֹאת  ׁשֶ ִפי  ּכְ ָלב  ׁשְ ֶאל  ָלב  ְ ִמּשׁ

ה.  ַמּטָ י  ַלּפֵ ּכְ ָיִפיצּו  ַעל  ִמּמַ לּו  ּבְ ּקִ ׁשֶ ֶאת 

ּפֹוַסַעת  ֲאִני  יַצד  ּכֵ ּוְרֵאה  ֵהיֵטב,  ֵלב  ים  ׂשִ
 , ּתָ ׁשְ ּקַ ּבִ ָהֱאֶמת  ֶאל  יֹון  ַהִהּגָ ִביל  ׁשְ ּבִ

ִלְצלַֹח.  ְלַבד  ְלַמד  ּתִ ֲעָבר  ַהּמַ ֶאת  ְך  ּכָ

ֶפרֹות,  ַהּסְ י  ּלֵ ְלּגַ ּגַ ֶאת  ִניַע  ַהּמֵ ַהּכַֹח 
ֶבת,  ּקֶ ַהּמַ ִמן  ּכֹחֹו  נֹוֵטל  ח  ּפָ ַהּנַ מֹו  ּכְ

ַהּקֶֹדׁש.  ָרַאת  ַהׁשְ ּבְ ִכיָנה  ְ ַהּשׁ רּוַח  הּוא 
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ְוזַֹהר,  הֹוד  ַפע  ׁשֶ ַעל  רֹום  ֵמי  ׁשְ ֵכן  י  ּכִ ה  ִהּנֵ
ְבִניָתם,  ּתַ ֶאת  נֹוְטִלים  יָנתֹו  ּבִ ֵמעֶֹמק 

יַע.  ַמְטּבִ ַצְלמֹו  ֶאת  הּוא  ַהחֹוָתם  ַעל  ְוָכְך 

חֹוֶלֶקת,  ֲעַפְרֶכם  ּבַ ֶפׁש  ַהּנֶ ם  ּגַ ׁשֶ ּוְכמֹו 
ׁשֹוִנים,  ֵאיָבִרים  ּבְ ֶטת  ּופֹוׁשֶ מּוֶפֶצת 
ֲעֶרֶכת, ּמַ ּבַ ְפִקיד  ּתַ ֵמֶהם  ֶאָחד  ְלָכל   135

ְסֻגּלֹוֶתיָה  ֶאת  רּום  ּבָ ִפיץ  ּתָ בּוָנה  ַהּתְ ְך  ּכָ
ה  ְוִתְתַרּבֶ ְפֶרה  ּתִ ָרִקיַע  ּכֹוְכֵבי  ּוֵבין 

ָלֶנַצח.  ַאְחדּות  ִציר  ַעל  ִמּסֹב  ל  ְחּדַ ּתֶ ְולֹא 

ׁשֹונֹות, ֲערֹובֹות  ּתַ יֹוְצִרים  ׁשֹוִנים  ּכֹחֹות 
ֶמֶרץ  ָיִפיחּו  ֶהם  ּבָ ה,  ְסֻגּלָ ּוְבגּוֵפי 

ַיַחד.  ם  ּגַ ְצרּוִפים  ִיְהיּו  ָך,  ּבְ ים  ַהַחּיִ מֹו  ּכְ

מֹוָצאֹו,  ׁשֶֹרׁש  ל  ׁשֶ ַהּנֹוַח  ִטְבעֹו  ְזכּות  ּבִ
ַהחּוָצה  זֹוֵהר  ּגּוף  ּבַ ְמָזג  ַהּנִ ַהּכַֹח 

ֵעיֵנינּו.  ֵמִאיׁשֹוֵני  ַהּקֹוֵרן  ר  אֹׁשֶ מֹו  ּכְ

נֹוֵבַע,  אֹורֹות  ִמיֵני  ין  ּבֵ ִֹני  ַהּשׁ אן  ִמּכָ
חֶֹמר,  ל  ׁשֶ ְסִמיכּותֹו  אֹו  ּלּותֹו  ִמּדַ ְולֹא 

קֹוֵבַע,  סֹוִפית  ר  ֲאׁשֶ רֹון  ָהִעּקָ ְוהּוא 

ְך. ְוחֹׁשֶ אֹור  ל  ׁשֶ ִטיָבם  ה,  ְסֻגּלָ ת  ִמּדַ י  ּפִ ַעל     148
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הנזירה  דֹוַנטי,  פיקרָדה  ביניהם  נדריהם,  נשמות מי שלא מילאו אחר  הירח שוכנות  על 
על  מספרת  דונטי  מאסיזי.  הקדושה  קלרה,  של  מיסודה  העניות"  "הגבירות  במסדר 
שווּביה.  בית  לקיסרית  והפכה  היא  אף  נזירה  שהייתה  הגדולה,  קונסטנצה  ועל  עצמה 

ֵהִפיָחה  ָלִראׁשֹוָנה  י  ִלּבִ ּבְ ׁשֶ ה,  ַהַחּמָ
יֹון ִהּגָ ִטעּוֵני  ּבְ ָהַאֲהָבה,  ֵאׁש  ֶאת 

ִלי.  ָתה  ּלְ ּגִ ָיְפָיּה  ְוֶאת  ָהֱאֶמת  ֶחֶסד  ֶאת 

ָנאֹות  ִוּדּוי  ּבְ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ְוָאנִֹכי, 
אּוַכל  ּקּוָנּה  ּתִ ַעל  ְוֵכן  ָטעּוִתי  ַעל 

אִתי,  ָנׂשָ י  רֹאׁשִ ֲאַזי  קֹול,  ּבְ ָבַרי  ּדְ את  ָלׂשֵ

ק  ְוִרּתֵ ִלי  ִנְגָלה  ָחָדׁש  יֹון  ִחּזָ ַאְך 
ְוֶאת  ַרב,  כַֹח  ּבְ ְמיֹוִני  ּדִ ֶאת  ְתאֹום  ּפִ

ִהְפִריַח.  ְכרֹוִני  ִמּזִ ִוּדּוי  ּבְ ַהּצֶֹרְך 

ּוְממֶֹרֶטת,  קּוָפה  ׁשְ ְזכּוִכית  ת  ְמׁשַ ִ ִמּשׁ מֹו  ּכְ
ּוְטהֹוִרים,  ֵלִוים  ׁשְ ִים,  ַהּמַ ֵני  ִמּפְ מֹו  ּכְ אֹו 

ַחת,  ִמּתַ ֲעמּוִמים  ֵהם  י  ּכִ ַעד  ְרדּוִדים  ּכֹה 

ְלֵעיֵנינּו,  דַֹחק  ּבְ ָקִפים  ִנׁשְ ֵנינּו  ּפָ
ֵמַצח,  ַעל  ּוְטהֹוָרה  ּבֹוֶהֶקת  ִניָנה  ּפְ ְוַאף 

ה, ִנְרֶאּנָ ָנֵקל  ּבְ לֹא  ֵהיֵטב  ִנְתּבֹוֵנן  ִאם   15

– ַבר-ָמה  ּדְ לֹוַמר  ֶחְפָצם   – ים  ַרּבִ ָפִנים  ּבְ ְך  ּכָ
ָטעּותֹו  ֶאת  הֹוֵפְך  ֵעיַני,  ֶאת  י  ָנַתּתִ

ָהַעִין.  ֵמי  ֶאת  ֶלֱאהֹב  ֵמד  ַהּלָ ַנְרִקיס  ל  ׁשֶ

]106[
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ֲחָסַדִיְך  רֹב  ּבְ ִאם  ִרי  ָאׁשְ ִיְהֶיה  ַרב  ״ָמה 

ֶחְלֵקְך" ְמַנת  ְוֶאת  ֵמְך  ׁשְ ֶאת  ָנא  ִלי  ּתֹאְמִרי 

דורה גוסטב 
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ה  ְמַדּמֶ י,  ִהְבַחְנּתִ ֶהם  ּבָ ׁשֶ ֶרַגע  ּבָ
ָקף,  ִנׁשְ ַמְרָאה  יֹוַקן  ּדְ א  ֶאּלָ לּו  ַהּלָ ֵאין  י  ּכִ

ה.  ֵאּלֶ ֵהם  ִמי  ָלַדַעת  ְלָאחֹור  ִניִתי  ּפָ

י  ֵהַסְבּתִ ֵעיַני  ֲאַזי  לּום.  ּכְ ָרִאיִתי  לֹא  ַאְך 
ֵאַלי,  ָכה  ִחּיְ ְוזֹו  מֹוָרִתי,  נַֹגּה  ֶאל 

ִהְבִליַח.  ְיָקרֹות  אֹור  ַהּקֶֹדׁש  ּוְבֵעיֵני 

י  ְכּתִ ִחּיַ י  ּכִ "ַעל  ֵאַלי,  ָרה  ּבְ ּדִ א,"  ּלֵ ְתּפַ ּתִ "ַאל 
עֹוד  י  ּכִ ְלדּוִתי,  ַהּיַ ם,  ַהּתָ ְלֶהְגיֹוְנָך 

 , ְבּתָ ִהּצַ לֹא  ַרְגֶליָך  ָהֱאֶמת  ֶאֶדן  ַעל 

ּפֹוֵסַע.  ה  ַאּתָ ָהֵריק  ָחָלל  ּבֶ עֹוד  ן  ּכֵ ַעל 
חֶֹמר,  י  ּכִ הּוא  ֶצֶלם  לֹא  ֵעיֶניָך  רֹואֹות  ר  ֲאׁשֶ

ְוֶנֶדר.  בּוָעה  ׁשְ ם  ְלַקּיֵ לּו  ִנְכׁשְ י  ּכִ אן  ּכָ ֵהם   30

ֵאמּון.  ֶהם  ּבָ ְוֵתן  ת,  ַהְסּכֵ ם,  ִעּמָ ר  ּבֵ ּדַ
ְלָוָתם  ׁשַ ֶאת  ָמְצאּו  ּבֹו  ׁשֶ ָהֱאֶמת  אֹור 

ֶרְך."  ַהּדֶ ֵמֵאם  ִלְסטֹות  ָלסּור,  יֵחם  ַיּנִ לֹא 

הּוט  ַהּלָ ִניִתי,  ּפָ ֵמֶהם  ֶאָחד  ֶאל  ָאז 
ֵעצֹות  אֹוֵבד  ּוְכִאיׁש  ָבִרים,  ּדְ י  ִעּמִ ְלַהְחִליף 

י:  ַתְחּתִ ּפָ א,  ּטֵ ְלִהְתּבַ ְתׁשּוָקתֹו  ּבִ ָנבֹוְך 

ְדָעה  ּיָ ׁשֶ ִמי  ְלטֹוב,  רּוָאה  ַהּבְ רּוַח  "ָהּה, 
ַצח,  ַהּנֶ י  ַחּיֵ אֹור  ּבְ ּיּום  ַהּקִ ֶמֶתק  ֶאת 

ּנּו,  ִמּמֶ ְטַעם  ּיִ ׁשֶ ַעד  ְלִאיׁש  יּוַבן  ּלֹא  ׁשֶ

ֲחָסַדִיְך  רֹב  ּבְ ִאם  ִרי  ָאׁשְ ִיְהֶיה  ַרב  ָמה 
ֶחְלֵקְך."  ְמַנת  ְוֶאת  ֵמְך  ׁשְ ֶאת  ָנא  ִלי  ּתֹאְמִרי 

יָבה:  ֵהׁשִ ִהּסּוס  ְללֹא  צֹוֲחקֹות,  ֵעיֶניָה 

ָלַעד  ָעָריו  ׁשְ ֶאת  ִיְנַעל  לֹא  נּו  "ַחְסּדֵ
ַאֲהָבה  ּכְ מֹותֹו  ּכְ צֹוֶדֶקת.  ה  ׁשָ ְלַבּקָ

ָלּה. ּדֹוִמים  ִיְהיּו  ַהּכֹל  י  ּכִ ת  ׁשֶ ַהְמַבּקֶ  45

Dante Book 3.indb   108 6/7/2009   2:11:11 PM



109
העדן

ְבתּוֶליָה,  ּבִ ָהִייִתי,  עֹוַלְמֶכם  ּבְ ְנִזיָרה 
רּוַח  אֶֹרְך  ּבְ ץ  ַאּמֵ ּתְ ִזְכרֹוְנָך  ֶאת  ְוִאם 
יֵרִני,  ַיְסּתִ לֹא  ָך  ִמּמְ ה  ַעּתָ ָיְפִיי  ֲאַזי 

יַקְרָדה.  ּפִ ָאז:  ֵאי  ִמי  ׁשְ ּבִ אֹוִתי  ְזּכֹר  ּתִ ְוַגם 
ַהֶחֶסד,  רּוחֹות  ַאר  ׁשְ ִעם  אן  ּכָ ׁשֹוֶכֶנת  ה  ַעּתָ
ֶתר.  ַהּיֶ ל  ִמּכָ ית  ִאּטִ ְסֶפָרה  ּבִ מֹוֵצאת  ְלָוה  ׁשַ

קֶֹדׁש  ְלֶהֶבת  ׁשַ ֵמֵאׁש  ּזֹון  ַהּנִ נּו  ִלּבֵ
ַעל  ִמּמַ ַהּבֹוֵרא  ל  ׁשֶ ְרצֹונֹו  ֶאת  ֵרת  ְמׁשָ

ְוֵחֶפץ.  ָמׂשֹוׂש  רֹב  ּבְ תֹו  ִלְפֻקּדָ ְוָסר 

ית,  ָהִאּטִ ֶפָרה  ּסְ ּבַ אן  ּכָ ֵננּו  ּכָ ּוִמׁשְ
א,  ְלַמּלֵ ְלנּו  ׁשַ ּכָ ְנָדֵרינּו  ֶאת  ן  ּכֵ ׁשֶ

ַעְלנּו."  ּפָ ין  ּדִ ּכַ ּלֹא  ׁשֶ ַאְך  ְמנּו  ּיַ ּקִ ׁשֶ אֹו 

קֹוֵרן,  ְרִאיְתֶכם  "ִמּמַ י,  ְבּתִ ֵהׁשַ ֻמְפָלא,"  ַבר-ָמה  "ּדְ
ֶאְתֶכם  ה  ּנֶ ַהְמׁשַ ָהֱאלֹּהַ  זַֹהר  הּוא 

ָעָברּו. ָיִמים  ִזְכרֹון  ּבְ בּוַע  ַהּטָ ֶלם  ִמּצֶ  60

י,  ִהְתַמְהַמְהּתִ ְמַעט  ֶזהּוֵתְך  ּבְ ן  ּכֵ ַעל 
ְלֵעֶזר,  ִלי  ָבַרִיְך  ּדְ ָהיּו  ה  ַעּתָ אּוָלם 

בּו.  ׁשָ ַנִיְך  ּפָ ֵוי  ּתָ ִזְכרֹוִני  ֶאל  ְוָכְך 

ֶחְלְקֶכם  ּבְ ִאם  ם  ּגַ ִלי,  ָנא  ִאְמרּו  ֲאָבל 
בֹּהַ  ּגָ ּכֹן  ִלׁשְ ְרצּו  ּתִ ֲהלֹא  ם,  ַאּתֶ ֵמִחים  ׂשְ

 "? ָהֱאלֹּהַ ֶחֶסד  ּבְ ִלְרחֹץ  אן,  ִמּכָ יֹוֵתר 

ָרה  ּבְ ּדִ ַקּלֹות,  ָכה  ִחּיְ ָהרּוחֹות  ֶיֶתר  ִעם 
ַהּצֹוֵרב  ר  ָהאֹׁשֶ ר  ִנּכַ ּוְבקֹוָלּה 

ַלַהב:  ּבְ ָלִראׁשֹוָנה  ַהְמאָֹהב  ֵלב  ֶאת 

ׁשּוקֹוֵתינּו,  ּתְ ֶאת  ִפיג  ּתָ ָהַאֲהָבה  "ָעְצַמת 
ָלנּו  ׁש  ּיֵ ֶ ִמּשׁ יֹוֵתר  ׁש  ְנַבּקֵ לֹא  ְוָכְך 

ָוֶחֶסד.  ָרָכה  ּבְ מֹוַתר  ַאַחר  ִנְרּדֹף  ְולֹא 
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ִנְכַסְפנּו,  ִאּלּו  ִמּזֹו  בֹוָהה  ַהּגְ ְסֶפָרה  ֶאל 
ְרצֹונֹו  ֶאת  סֹוֵתר  ֶחְפֵצנּו  ָהָיה  ָאז  י  ּכִ

אֹוָתנּו. יב  הֹוׁשִ זֹאת  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ַהּבֹוֵרא  ל  ׁשֶ  75

ֵאּלּו, ְסֶפרֹות  ּבִ זֹאת  ּכָ ְמִריָבה  ְרֶאה  ּתִ לֹא  ַאְך 
ַאֲהָבה  ֶטַבע  ַעל  ֵהיֵטב  ְחׁשֹב  ּתַ ִאם  י  ּכִ

ְמחֹוזֹוֵתינּו.  ּבִ ַנאי  ּתְ הּוא  ֶזה  ֶחֶסד  ׁשֶ ְמָצא  ּתִ

כֹונּוֵתנּו  ִמּנְ עֹוָלה  ַהּזֹאת  ָרָכה  ְוַהּבְ
ַעל,  ִמּמַ ָהֵאל  ִלְרצֹון  ֵמֵעֶבר  ַלְחרֹג  ּלֹא  ׁשֶ

ֶחְפֵצנּו.  ִלְהיֹות  הֹוֵפְך  ָהֱאלֹּהַ  ֵחֶפץ  ְך  ּכָ

ּגֹוֵרם ַסף  ֶאל  ף  ִמּסַ אן  ּכָ ֵננּו  ּכָ ִמׁשְ ּכֹה 
ְרצֹון  ְוֶאת  ַהּזֹאת  ְמָלָכה  ּמַ ּבַ ְמָחה  ׂשִ

יַע.  ּבִ ַיׂשְ  – הּוא  נּו  ֻחּקֵ  – ְמָלִכים  ַמְלֵכי  ֶמֶלְך 

בוטיצ’לי. סנדרו  הירח.  רוחות 
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ׁשֹוֵפַע,  ֵאָליו  ָים  הּוא  לֹוֵמנּו,  ׁשְ ֶחְפצֹו  ּבְ י  ּכִ
ִאם  ִהיא  ְוַאַחת  ּבֹו.  ְוֶנֱאָסף  ֵיׁש  ל  ּכָ

ַבע."  ַהּטֶ אֹוָתם  ָרא  ּבָ אֹו  ֵהם  ֶחְפצֹו  רּוֵאי  ּבְ

ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ ֶזה  יַצד  ּכֵ י  ֵהַבְנּתִ ֵאפֹוא  ה  ִהּנֵ
ָהָרם  ַהּטֹוב  י  ּכִ ַאף  ֵעֶדן,  הּוא  ָמקֹום  ָכל  ּבְ

ה.  ְלַמּטָ ִמְמָטָריו  ֶאת  מֹוִריד  ֶוה  ׁשָ ּבְ לֹא   90

ֶאָחד,  ַמֲאָכל  ּבְ ָרָעב  ׁשֹוֵבר  מֹו  ּכְ ַאְך 
ָהַאֵחר,  ִמן  ִלְטעֹם  ֶחְפצֹו  ּבְ ֵיׁש  ּוְכָבר 

ּתֹוֵבַע,  ִני  ֵ ַהּשׁ ֶאת  ָהִראׁשֹון,  ַעל  מֹוֶדה 

י  ּתִ ׁשְ ּקַ ּבִ ּוִבְדָבִרים  ֶרֶמז  ּבְ ָאנִֹכי,  ְך  ּכָ
ת  ָהֶרׁשֶ אֹוָתּה  ִטיב  ֶאת  ִלי  ְלַהְבִהיר  ה  ּנָ ִמּמֶ
ָוֵעֶרב.  ִתי  ׁשְ ּבִ ֶלֱארֹג  ָמר  ּגְ ַעד  ָלה  ׁשְ ּכָ ּה  ְרּכָ ּדַ

ַהּקֶֹדׁש,  "ְוִיְתרֹון  יָבה,  ֵהׁשִ ֵלמּות,"  ׁשְ י  "ַחּיֵ
ַעל  יָטה  ּלִ ַ ַהּשׁ רּום  ּבָ ִביָרה  ּגְ ת  ְסֻגּלַ ְוֵהם 

ָאֶרץ.  ּבָ ּוְרָעָלה  ִליָמה  ּגְ עֹוטֹות  ים  ָנׁשִ

ְבָנה  ּכַ ׁשְ ּתִ מֹוָתן  יֹום  ַעד  נֹות  ְיׁשֵ אֹו  ֵערֹות 
ֶנֶדר  ל  ּכָ ָיָדיו  ּבְ ִלּטֹל  ָנכֹון  ָחָתן  ֵחיק  ּבְ
עֶֹנג.  ּבֹו  ְוַהְמעֹוֵרר  לֹו  ן  ְמַזּמֵ ַהֶחֶסד 

י,  ַרְחּתִ ּבָ ַעְלָמה  עֹוִדי  ה  ַהּזֶ ָהעֹוָלם  ִמן 
ְולֹוט,  ִליָמה  ּגְ עֹוָטה  ִלְגִביָרה  י  ָחַבְרּתִ

ְדָרֶכיָה.  ּבִ ָלֶלֶכת  ַעת  ּבַ ִנׁשְ מֹוִתי  יֹום  ַעד   105

רַֹע,  י  ּכִ ַהּטֹוב  ֶאת  לֹא  חֹוְמִדים  ָאָדם  ֵני  ּבְ ַאְך 
ָהֱאלִֹהים  ֵעִדי  ָזלּוִני.  ּגְ ִמְנָזר  ֵמֵחיק 
ְוָהְלָאה.  ֶזה  ֵמֶרַגע  י  ַחּיַ ָהְפכּו  ְלַמה 

י,  ְלִצּדִ קֹוֶרֶנת  ָהַאֶחֶרת  זֹו  ה  ִהּנֵ
ָרִקיַע,  ּבָ זֹוֶהֶרת  ה  ְרֶאּנָ ּתִ ִליִמיִני 

נּו,  ּלָ ׁשֶ זֹו  ְסֶפָרה  ל  ׁשֶ אֹוָרּה  ּבְ טֹוֶבֶלת 
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י  ּכִ ַיַען  ֵהם,  ֱאֶמת  ָבַרי  ּדְ י  ּכִ יֹוַדַעת 
ּה  ֵמרֹאׁשָ ם  ּגַ ָהְיָתה,  ִזירֹות  ַהּנְ ין  ּבֵ ִהיא  ם  ּגַ

ַהּקֶֹדׁש.  ְרָעַלת  ֶאת  ָקְרעּו  ָיד  חֶֹזק  ּבְ

יבּוָה,  ֱהׁשִ ַהֶחֶלד  ֶאל  ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף  ַאְך 
ַלּנַֹהג,  ּוִבְסִתיָרה  ִלְרצֹוָנּה  ִנּגּוד  ּבְ

ַעם.  ּפַ ַאף  ָהְרָעָלה  ּה  ּבָ ִמּלִ ָסָרה  לֹא 

קֹוְנְסַטְנָצה  ִזיָרה  ַהּנְ ל  ׁשֶ ּה  ְפַאְרּתָ ּתִ זַֹהר  ֶזה 
ֶאת  ָיְלָדה  ִני  ֵ ַהּשׁ ָיה  ַוּבְ ׁשְ ַער  ִמּסַ ר  ֲאׁשֶ

ֶלת." ֹוׁשֶ ַהּשׁ ל  ׁשֶ חֹוְתָמּה  י,  ִליׁשִ ְ ַהּשׁ ֶצר  ַהּנֵ  120

ֶזֶמר,  ּבְ ְצָחה  ּפָ ֲאַזי  ֵאַלי,  ָרה  ּבְ ּדִ זֹאת  ּכָ
ָנמֹוָגה,  ּוֵמֵעיַני  ָרה,  ׁשָ  'ave Maria'

ׁשֹוֵקַע.  הֹום  ּתְ ֵמי  ּבְ ָקל  ִמׁשְ ַרב  ֵחֶפץ  מֹו  ּכְ

ֱעֶלֶמת,  ַהּנֶ אֹוָתּה,  ה  ִלּוָ ִטי  ַמּבָ עֹוד 
ֵמַעִין, ְלָתה  ּכָ ׁשֶ ַעד  ר,  ֶאְפׁשָ ַרק  ׁשֶ ָכל  ּכְ

ֵאֶליָה.  י  ִלּבִ ָיָצא   – ָרה  ּטָ ַלּמַ ב  ׁשָ ָאז 

יַאְטִריֶצ'ה,  ּבֵ ֶצֶלם  ּבְ ר  ַהְיׁשֵ ֵעיַני  ְבקּו  ּדָ
ַסְנֵוִרים  זַֹהר  ּבְ אֹוָתן  ָתה  ִהּכְ זֹו  ַאְך 

י;  ְבּתִ ִנּצַ סּוָמא  ִראׁשֹון  ט  ַמּבָ ּבְ ׁשֶ ַרב  ּכֹה 

ִחיִתי. ּדָ ֵאלֹוַתי  ׁשְ ֶאת  ן  ּכֵ ַעל  ר  ּוַבֲאׁשֶ   130
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ביאטריצ'ה מסבירה לדנטה את עילת משכן הנשמות על הירח, הנוגדת את תורתו של 
כל  שבות  המתים  נשמות  וכי  השמים,  בגרמי  החיים  מקור  לפיו  ב"טימאיוס",  אפלטון 
סוגיית  הוא  הדיבור  את  ביאטריצ'ה  מרחיבה  עליו  השני  הנושא  מכורתה.  לכוכב  אחת 

דיו.  חזק  רצון  כוח  שהוכיחו  מבלי  נדרן  את  להפר  שאולצו  הנשמות  של  אשמתן 

ּוֶמְרָחק,  ַטַעם  ֵוי  ׁשְ ַמֲאָכִלים  ֵני  ׁשְ ין  ּבֵ
ָרָעב,  ְמֵזה  ָימּות  י  ָחְפׁשִ ָרצֹון  ַעל  ּבַ
יהּו;  ּפִ ֶאל  ָהִביא  ּלְ ַמה  ר  ְיַבּכֵ ֶטֶרם  ּבְ

ֶרף  ַהּטֶ ְזֵאֵבי  ֵני  ׁשְ ין  ּבֵ ב  ִנּצָ ֶלה  ַהּטָ ְך  ּכָ
ַחד;  ִמּפַ קֹוֵפא  ְוהּוא  ַנִים,  ְ ַהּשׁ רֹו  ׂשָ ּבְ חֹוְמִדים 

ַצִיד.  ֶלב  ּכֶ ְך  ּכָ ס  ְמַהּסֵ לֹות  ַאּיָ י  ּתֵ ׁשְ ּוֵבין 

זֹאת  ִעם  ִתיקֹוַתי,  ׁשְ ַעל  א  ּגֵ י  ֵאיֶנּנִ ן  ּכֵ ַעל 
ָהיּו.  ָסֵפק  ִרי  ּפְ י  ּכִ ֶהן,  ּבָ ִנְכָלם  ֵאיִני 
י.  ּתִ ֶהְחַרׁשְ ִגינֹו  ּבְ ׁשֶ ַהֶהְכֵרַח  ֶזה  ָהָיה 

ירּו  ִהְסּגִ ׁשּוָקִתי  ּתְ ֶאת  ַני  ּפָ ַאְך  י,  ַתְקּתִ ׁשָ
ַהּסֶֹמק  ָברֹו  ּדְ ָאַמר  ַמֲעֶנה.  מַֹע  ִלׁשְ

ּתֹאַמְרָנה.  ים  ּלִ ּמִ ֶ ִמּשׁ יֹוֵתר  ַרב  ַלַהט  ּבְ

אל ָדִנּיֵ ה  ַמֲעׂשֶ ּכְ יַאְטִריֶצ'ה  ּבֵ ָתה  ָעׂשְ ֲאַזי 
ר  ְנבּוַכְדֶנּצַ ַמְלּכֹו  ַזַעם  ֶאת  ְך  ּכֵ ׁשִ ְלֵעת 

ֶנֶפׁש. רֹוֵצַח  ִלְהיֹות  ּנּו  ִמּמֶ ָמַנע  ְוָכְך   15

ָסָחה, ׁשּוקֹוֶתיָך,"  ּתְ י  ּתֵ ׁשְ יַצד  ּכֵ רֹוָאה  "ֲאִני 
ִמיָהה  ּכְ ֵמרֹב  י  ּכִ ַעד  ו,  ַיְחּדָ אֹוְתָך  כֹות  "מֹוׁשְ

ֵאלֹוֶתיָך.  ִלׁשְ ּטּוי  ּבִ ָלֵתת  ָיכֹול  ֵאיְנָך 

 – ָלַדַעת  ְרֶצה  ּתִ  – ׁשֹוֵאף  ְלטֹוב  ְרצֹוִני  ִאם 
ּגֹוֶרֶמת  ֲאֵחִרים  ל  ׁשֶ עּוָתם  ִרׁשְ ֶזה  יַצד  ּכֵ

קֶֹרט?  ְולּו  ִלְגרַֹע  ְסֻגּלֹוַתי  ֵמֵעֶרְך 

]113[
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ָלֶבַטח,  ֶהְגיֹוְנָך  ֶאת  ַמְטִריד  ָסֵפק  ְועֹוד 
הֹוָרה, ָלטֹון  ַאּפְ ְך  ּכָ מֹות,  ׁשָ ַהּנְ ן  ּכֵ ׁשֶ

ַעל.  ִמּמַ ּכֹוָכִבים  ֶאל  ָלׁשּוב  ֲהלֹא  ְצִריכֹות 

ָקל  ִמׁשְ וֹות  ׁשְ רֹוְבצֹות  לּו  ַהּלָ ֵאלֹות  ְ ַהּשׁ י  ּתֵ ׁשְ
ר  ֲאׁשֶ זֹו  ּבְ ֵאפֹוא  ח  ֶאְפּתַ בּוָנְתָך,  ּתְ ַעל 

טֹוֶמֶנת.  ְלֶהְגיֹוְנָך  ְרֵעָלה  ּתַ ַמְלּכֶֹדת 

 , ֱאלֹּהַ ְלֵחיק  ְקרֹוִבים  ֵרת,  ׁשָ ַמְלֲאֵכי  לֹא 
ּוְבַחר   – יֹוָחָנן  לֹא  מּוֵאל,  ׁשְ ה,  מֹׁשֶ לֹא  ם  ּגַ

ה,  ַמִרּיָ לֹא  ֲאִפּלּו   – מֹות  ׁשֵ ֵני  ְ ִמּשׁ ֶאָחד   30

ָהֵעֶדן  ה  ִמּזֶ ַאֵחר  ַמִים  ׁשָ ְזבּול  ּבִ ִבים  יֹוׁשְ
ְלָפֶניָך,  ָרִאיָת  אן  ּכָ ׁשֶ מֹות  ׁשָ ַהּנְ ל  ׁשֶ

ה,  ֵמֵאּלֶ ה  ִיְרּבֶ ְולֹא  ם  ְזַמּנָ ִיְפַחת  לֹא  ם  ּגַ

ן,  ְפַאְרּתָ ּתִ ֶאת  ּתֹוְרמֹות  ִראׁשֹון  ְלחּוג  ן  ּלָ ּכֻ
ָהעֶֹנג  י  ַחּיֵ ת  ִמּדַ ֶאְצָלן  ׁשֹוָנה  י  ּכִ ַאף 

ַצח.  ַהּנֶ יַמת  ְנׁשִ ֶאת  ָלחּוׁש  ָרן  ׁשְ ּכָ י  ּפִ ַעל 

זֹו  ְסֶפָרה  ּבִ י  ּכִ לֹא  ְלָפֶניָך,  ֵהן  ִנְגלּו 
ְלָך  ֶהְראּו  ַאְך  ֵהן  ָנן,  ּכְ ִמׁשְ ֶאת  ָקְבעּו 

ַמִים.  ׁשָ ְרֵמי  ּגַ ִמְכלֹול  ין  ִמּבֵ מּוְך  ַהּנָ ֶאת 

ּתֹוֶאֶמת.  ָגְתָך  ַהּשָׂ ר  ּכֹׁשֶ ֶאת  זֹו  ֶרְך  ּדֶ ַרק 
יָך,  חּוׁשֶ ּבְ ָאַצְרּתָ  ָבר  ּכְ ׁשֶ ָבר  ּדָ ַרק  י  ּכִ

ְוַדַעת.  יֹון  ְלִהּגָ ּתּוַכל  ְלַהְתִאימֹו 

דֹוׁש  ַהּקָ ֶפר  ַהּסֵ ַמּדּוַע  ה  ּבָ ַהּסִ זֹו 
ַרְגַלִים,  ֵאל  ּבָ מֹוֶנה  יל,  ּפִ ַמׁשְ ִלְתבּוַנְתֶכם 

ַאֶחֶרת. ָנתֹו  ּוָ ּכַ זֹאת  ִעם  ַאְך  ָיַדִים,   45

ָאָדם  ְלבּוׁש  ּבִ ִהיא  ם  ּגַ ַהּקֶֹדׁש  ת  ּוְכֵנִסּיַ
ִעּמֹו,  ּוִמיָכֵאל  יג  ּצִ ּתַ ְבִריֵאל  ּגַ ֶאת 

ֵעיַנִים.  ְמאֹור  יב  ֵהׁשִ ה  ְלטֹוִבּיָ  – ּוְרָפֵאל 
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ֵאיָנם  מֹות  ׁשָ ַהּנְ ַעל  ִטיַמאיֹוס  ל  ׁשֶ ָבָריו  ּדְ י  ּכִ
אן,  ּכָ מּוֵלנּו  רֹואֹות  ֵעיֵנינּו  ׁשֶ ֶאת  ּתֹוֲאִמים 

ֵהן.  ֱאֶמת  ֲאָמָריו  י  ּכִ ָהִאיׁש  ָסבּור  ֲהַגם 

חֹוֶזֶרת  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ִטיַמאיֹוס  ְבֵרי  ּדִ י  ּפִ ַעל 
ְלֵעת  ִנְפְרָדה  ִהיא  ּנּו  ִמּמֶ ַהּכֹוָכב  ֶאל 

ַבע.  ַהּטֶ אֹוָתּה  יׁש  ִהְלּבִ מּוָתה  ּתְ ן  ּבֶ ל  ׁשֶ ְדמּות  ּבִ

ַאֶחֶרת  ְלָבֵאר  ֵיׁש  אּוַלי  ָבָריו  ּדְ ֶאת  ַאְך 
ֵמֲאָמָריו,  עֹוֶלה  ר  ֲאׁשֶ רּוׁש  ַהּפֵ ִמן 

ְלַלַעג. ָבָריו  ּדְ ים  ָלׂשִ ָלנּו  ָחִליָלה  ן  ּכֵ ַעל 

ה  ֵאּלֶ ְסֶפרֹות  ּבִ ִלְתלֹות  ָהִאיׁש  ׁש  ּקֵ ּבִ ִאם  י  ּכִ
ַיַחד,  ם  ּגַ בֹוד  ְוַהּכָ ַהֵחְטא  ַעת  ּפָ ַהׁשְ ֶאת 

הּוא. ֱאֶמת  ׁשֶ ְדַבר-ָמה  ּבִ ּתֹו  ַקׁשְ ְגָעה  ּפָ אּוַלי   60

הֶֹגן  ּכַ הּוַבן  ּלֹא  ׁשֶ ה  ַהּזֶ רֹון  ָהִעּקָ
ָקְראּו  מֹות  ׁשֵ ּבְ ׁשֶ ּכְ ַהֶחֶלד,  ְמלֹוא  ֶאת  יל  ִהְכׁשִ

ּוֶמְרקּוִרי.  יֶטר  יּוּפִ ַמְרס,  מֹו  ּכְ ַלּכֹוָכִבים: 

ֲהַגם  רּוֲחָך,  ֶאת  ַמְטִריד  ָסֵפק  ְועֹוד 
ּבֹוְגָדנּותֹו  ן  ּכֵ ׁשֶ ַעם,  ַהּפַ חֹות  ּפָ ַאְרִסי 

י.  ּנִ ִמּמֶ אֹוְתָך  ִלְגזֹל  ֵדי  ּכְ כָֹחּה  ּבְ ֵאין 

ִצְדֵקנּו.  ּבְ ֶצֶדק  ֵאין  מּוָתה  ַהּתְ ן  ּבֶ ֵעיֵני  ּבְ
ֵעדּות  ִלְהיֹות  ְצִריָכה  ַהּזֹו  ה  ָהֻעְבּדָ ַאְך 

ֻמְפֶקֶרת.  ִלְכִפיָרה  לֹא  ֵלָמה,  ׁשְ ֶלֱאמּוָנה 

ָלֶרֶדת  כֲֹחָך  ּבְ ׁש  ּיֵ ׁשֶ יָון  ּכֵ ֲאָבל 
ִליל,  ּכָ ּוְלָהִביָנּה  ַהּזֹו  ָהֱאֶמת  ֶאל 

ָאְזֶניָך.  ּבְ ִמיַע  ַאׁשְ ָבִרים  ַהּדְ ר  ׁשֶ ּפֵ ֶאת 

ֵאיֶנּנּו  ן  ְרּבָ ַהּקָ י  ּכִ ָרּה  ׁשְ ּפִ ימּות  ַאּלִ ִאם 
 , ֵרהּוּ ַהְמַיּסְ ֶזה  ִעם  ַיַחד  ֵחֶלק  לֹוֵקַח 

ִלְתּבַֹע.  ָבר  ּדָ ה  ִעּלָ ָמה  ׁשָ ַלּנְ ֵאין  ָאז  י  ּכִ  75
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ַיְכִניֵעהּו,  לֹא  ָבר  ּדָ ַמְתִריס,  ָרצֹון  ִאם  י  ּכִ
ֲאִפּלּו  ֵאׁש,  ַלַהב  ּבְ ַבע  ּטֶ ּכַ ֵאיָתן  ַיֲעמֹד 

ָהרּוַח.  אֹותֹו  ִיְקַלע  ֳאָפִנים  ֶאֶלף  ּבְ

ה  ַהְרּבֵ ְוִאם  ְמַעט  ר  ְיַוּתֵ ִאם  ֲאָבל 
ָהֵהן  ָנֲהגּו  ְך  ּכָ  – ְלכַֹח  ַנע  ְוִיּכָ

ִמְנָזָרה.  ָלנּוס  ָלׁשּוב,  ָהָיה  כָֹחן  ּבְ ֵעת 

ר  ֲאׁשֶ ֶזה  ּכְ ֵלם,  ׁשָ ֶחְפָצן  ָהָיה  לּו  ַאְך 
דֹוׁש,  ַהּקָ לֹוֶרְנס  ֶאת  ָלה  ַאְסּכָ ַעל  ֶהְחִזיק 

ַהב,  ִמּלַ ִלְמׁשְֹך  ֵסַרב  מּוְציּוס  ל  ׁשֶ ָידֹו  ְוֶאת 

ר  ׁשָ ַהּיָ ֶרְך  ּדֶ ֶאל  יָבן  ְמׁשִ ֶזה  ָהָיה 
ַעז,  ּכֹה  ָרצֹון  אּוָלם  ִנְסֲחפּו.  ה  ּנָ ִמּמֶ
ִכיַח.  ׁשָ ֵאינֹו  נֹוָאׁש,  לֹוַמר  ַהְמָסֵרב 

 , ֵהַבְנּתָ ְכָנן  ּתָ ֶאת  ִאם  לּו,  ַהּלָ ים  ּלִ ּוַבּמִ
ִטעּוֶניָך,  ֵהם  זֹאת  ּבָ ִלים  ּוְמֻבּטָ ֵטִלים  ּבְ

ַעם.  ּפַ לֹא  ְלַהְטִריְדָך  עֹוד  ָיׁשּובּו  י  ּכִ ם  ּגַ  90

ֶנֶגף ֶאֶבן  עֹוד  ה  ַעּתָ ָך  ְרּכְ ּדַ ַעל  אּוָלם 
ָעֶליָה  ּתּוַכל  ְולֹא  ֵעיֶניָך,  ט  ַמּבַ יל  ְכׁשִ ּתַ

ּכַֹח.  י  ּדֵ ָך  ּבְ ֵאין  י  ּכִ ַעְצְמָך,  ּבְ ִלְגּבֹר 

ְוהּוא;  ְתבּוָנְתָך,  ּבִ י  ָנַתּתִ ַיֲעבֹר  ל  ּבַ חֹק 
ְרָנה,  ּקֵ ׁשַ ּתְ לֹא  ָלַעד  רּוכֹות  ּבְ מֹות  ְנׁשָ י  ּכִ

ֶדם;  ִמּקֶ ָהֱאֶמת  ֶאל  ִקְרָבָתן  ֵעֶקב  זֹאת 

מַֹע  ִלׁשְ ֵהן  ָיכְֹלּתָ  יַקְרָדה  ּפִ ְבֵרי  ִמּדִ ַאְך 
קֹוְנְסַטְנָצה,  ְבָקה  ּדָ ַהּלֹוט  ַאֲהַבת  ּבְ יַצד  ּכֵ

 . ַמְעּתָ ׁשָ י  ִמּפִ ר  ַלֲאׁשֶ ְבָיכֹול  ּכִ ֵהם  ְסִתיָרה 

ַעם,  ִמּפַ יֹוֵתר  ִמְקִרים,  ֵאְרעּו  ָאִחי,  ָעָבר,  ּבֶ
ַעל,  ּפָ ֵמְרצֹונֹו  לֹא  ַגע  ִמּפֶ ס  ַהּנָ ִאיׁש  י  ּכִ

יָנה.  ָעׂשֶ ּתֵ לֹא  ר  ֲאׁשֶ חֹוֵלל  ַוֲעִלילֹות 
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ָאִביו  ַצו  ּבְ ָהִאיׁש  ַאְלְקֵמאֹון,  ה  ִהּנֵ
ַלְחסְֹך  ּלֹא  ׁשֶ ְוָכְך,  הֹוָרתֹו,  ֶאת  ָהַרג 
ֶנֶפׁש. רֹוֵצַח  ָהַפְך  יָה,  ַמֲעׂשֶ ַעל  ָנָקם   105

ִלְזּכֹר  ָך  ׁשְ ֲאַבּקֶ ַהּזֹאת  ה  ֻקּדָ ּוַבּנְ
י  ּוְלַמֲעׂשֵ חֹוֵבר,  ָרצֹון  ֶאל  ּכַֹח  י  ּכִ

ְוכֶֹפר.  ה  ְמִחּלָ ֵאין  ֵניֶהם  ׁשְ ל  ׁשֶ ע  ָהֶרׁשַ

ע,  ֶרׁשַ ּבְ ִיְתָעֵרב  לֹא  ָלַעד  ֻמְחָלט  ָרצֹון 
ֵסרּובֹו  ן  ּפֶ ָחֵרד  ָרֶפה  ָרצֹון  ֲאָבל 

ַחד.  ַלּפַ ִנְכָנע   – סֹופֹו  ֲאסֹונֹו,  ֶאת  יל  ַיְגּדִ

יַקְרָדה,  ּפִ ְך  ּכָ ַעל  ָרה  ּבְ ּדִ ְלֵעת  ֵאפֹוא  ה  ִהּנֵ
 – ְוָאנִֹכי  ֻמְחָלט,  ְלָרצֹון  ִהיא  ָנה  ּוְ ּכִ
ינּו."  ּתֵ ׁשְ ָצַדְקנּו  ה  ִהּנֵ ְוָכְך  ֲחִסי,  ַלּיַ

ַהּקֶֹדׁש, יּוַבל  ֵמיֵמי  ַאְדַות  ִרֲחָפה  ְך  ּכָ
נֹוֵבַע,  ָהֱאֶמת  ל  ּכָ ְעַין  ִמּמַ ְוהּוא 

ַיַחד.  ם  ּגַ ְסֵפקֹוַתי  ֵני  ׁשְ ֶאת  ֵהִניָחה  ְוָכְך 

ָהאֹוֲהִבים, ִכיר  ּבְ ל  ׁשֶ ֲאהּוָבתֹו  "ֲאָהּה, 
ׁשֹוֵפַע  ָבֵרְך  ּדְ ר  "ֲאׁשֶ ָקָראִתי,  ֱאלִֹהית,"  ָהּה, 

כַֹח, ּבְ אֹוָתם  סֹוֵחף  י,  ַחּיַ ְלֵהב  ּוְמׁשַ  120

ֵאַלִיְך,  ַאֲהָבִתי  ה  ֲעֻמּקָ ׁשֶ ָכל  ּכְ
ָראּוי,  ֵאינֹו  ּה  ַחְסּדָ ֲחָסַדִיְך  ַפע  ְלׁשֶ

ָלְך.  ִיְגמֹל  רֹוֶאה  ְוכֹל  ָיכֹול  ַהּכֹל  ֲאָבל 

ְלעֹוָלם  ְכֵלנּו  ׂשִ ֲאִני.  רֹוֶאה  ה  ַעּתָ
ָעָליו  ִאיר  ּתָ ׁשֶ ַעד  ָרצֹון  ע  ּבַ ִיׂשְ לֹא 

ַאֶחֶרת.  ֱאֶמת  ל  ּכָ ָלּה  ֵמֵעֶבר  ֵאין  ׁשֶ ֱאֶמת 

ֶרא,  ַהּפֶ תֹו  ְמִחּלָ ּבִ מֹוהּו  ּכָ ּכֹן  ִיׁשְ ּוָבּה 
הּוא, ר  ֻמְכׁשָ יָגּה  ּוְלַהּשִׂ  – ה  יֶגּנָ ּשִׂ ּיַַ ׁשֶ ַאַחר 

ּסּוֵפינּו.  ּכִ ל  ּכָ ְוא  ָ ַלּשׁ ָהיּו  ֵכן  לֹא  ִאם  ׁשֶ
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רּוֵחנּו  ְסֵפקֹות  ּפֹוְרִחים  ִנים  ִנּצָ מֹו  ּכְ ן  ּכֵ ַעל 
ִטְבִעי  ִאּוּוי  ְוַאְך  ָהֱאֶמת,  ֶֹרׁש  ִמּשׁ

יֹוִליֵכנּו.  ֵחֶפץ  ּבְ יא  ׂשִ ֶאל  יא  ִמּשִׂ ֶזה  הּוא 

ֱעֶרֶצת,  ַהּנֶ י  ִבְרּתִ ּגְ ְרצֹוִני,  ּבִ ֵיׁש  ה  ַעּתָ
ֱאֶמת  ַבר  ּדְ ַעל  יְך,  ִמּפִ ַהְכָנָעה  ּבְ אֹל  ִלׁשְ

ָמנֹוַח. ִלי  נֹוֶתֶנת  ה  ֵאיֶנּנָ ׁשֶ ַאֶחֶרת   135

ר  ְלַכּפֵ ִאיׁש  ָיכֹול  ִאם  ָלַדַעת  ֶחְפִצי 
ֶחֶסד,  ל  ׁשֶ ה  ַמֲעׂשֶ ּבְ הּוַפר  ׁשֶ ֶנֶדר  ַעל 

מֹאְזַנִים?"  ְלׁשֹון  ֲעֵלי  ֵקּלּו  ּתָ ֶעְרּכֹו  ּבְ ן  ּפֶ

ֵעיֶניָה  ּבְ ִהְבִריָקה  יַאְטִריֶצ'ה,  ּבֵ י  ּבִ יָטה  ִהּבִ
ֵהִאיָרה. ֱאלִֹהית  ֵאׁש  ַאֲהָבה,  ְלֶהֶבת  ׁשַ

ָהִייִתי  ָקרֹוב  ה  ִהּנֵ ָאז,  ּכִֹחי  אֹוִתי  ָנַטׁש 

ַאְרָצה. י  ְלּתִ ּפַ ִהׁשְ ֵעיַני  ּתֹונֹוַתי,  ֶעׁשְ ד  ְלַאּבֵ   142
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קוראת  היא  מבט;  בה  להישיר  יכול  הוא  אין  מדוע  למשורר  מבהירה  ביאטריצ'ה 
עולים  עתה  היהודים.  בעיני  ללעג  להיות  שלא  בגאווה  ולצעוד  מותן  לשנס  לנוצרים 
שלא  מי  נשמות  שוכנות  בו  מרקורי  לכוכב  הבאה,  לספרה  הבזק  במהירות  השניים 
קורותיו,  בסיפור  פותח  מהם  אחד  שמם.  להגדלת  אם  כי  לשמו  הנדר  את  קיימו 

הבא. בקנטו  המפורטים 

ָך  ִלּבְ ֶאת  צֹוֶרֶבת  ַאֲהָבִתי  ֵאׁש  "ִאם 
ֶאֶרץ  ַעל  ְרֶאה  ְוַהּנִ ל  ֻקּבָ ַלּמְ ֵמֵעֶבר 

ְלֶהֶבת,  ַ ַהּשׁ יָרה  ִהְדּבִ ְטָך  ַמּבָ ֶאת  י  ּכִ ַעד 

ּבֹוֵקַע  ֶזה  ַלַהט  י  ּכִ ְך,  ּכָ ַעל  א  ּלֵ ְתּפַ ּתִ ַאל 
ַהּטֹוב  ֶאת  ׁשֶ ָכל  ּכְ  – ּתֹם  ַעד  ה  ֵמְרִאּיָ

ַהֶחֶסד.  י  ַמֲעׂשֵ ּבְ ה  ַאְרּבֶ ן  ּכֵ ַאְטִמיַע, 

ְתבּוָנְתָך  ּבִ יַצד  ּכֵ ֶאְרֶאה  ָבר  ּכְ ֵהן  ֵעת  ּכָ
ית  ַיּצִ ר  ֲאׁשֶ ְוהּוא  ַח,  ִמְתַלּקֵ ֵנַצח  אֹור 
ה.  ּנָ ִמּמֶ ה  ַיְרּפֶ ְולֹא  ָהַאֲהָבה  ֵאׁש  ֶאת 

יַח,  ַיּדִ ַאֵחר  ַבר-ָמה  ּדְ ָך  ַחְסּדְ ֶאת  ְוִאם 
ָהֱאֶמת,  ִמּזַֹהר  ִריד  ׂשָ ִאם  י  ּכִ הּוא  ֵאין 

זֹוֵרַח.  ְוִלְכאֹוָרה  ַע  ְמַתְעּתֵ אֹור  ַאְך 

ַאֵחר  ה  ַמֲעׂשֶ ּבְ ִאם  ָלַדַעת  ְרֶצה  ּתִ
ֶנֶדר,  ל  ׁשֶ ֲהָפָרה  ַעל  ר  ְלַכּפֵ ֶרְך  ּדֶ ֵיׁש 

ּדִֹפי."  ֵזֶכר  ל  ּכָ ִלְמחֹות  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ִמן  ְוָכְך   15

ְנטֹו,  ַהּקַ ֶאת  יַאְטִריֶצ'ה  ּבֵ ְתָחה  ּפָ זֹאת  ּבָ ה  ִהּנֵ
ֲאָמֶריָה,  ֶטף  ֶ ִמּשׁ ל  ְחּדַ ּתֶ ּלֹא  ׁשֶ ּוְכִמי 

ַהּקֶֹדׁש:  ַהְרָצַאת  ֶאת  יָכה  ִהְמׁשִ זֹו  ֶדֶרְך  ּבְ

]119[
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ִריָאה  ּבְ ה  ַמֲעׂשֵ ּבְ לֹו  ִני  ׁשֵ ֵאין  ׁשֶ י  ַ "ַהּשׁ
ֵעדּות  ְוהּוא  חֹוֵלל,  טּובֹו  רֹב  ּבְ ָהֵאל   

ַהֶחֶסד,  ֱאלֵֹהי  ל  ׁשֶ ְלָבבֹו  ְלרַֹחב 

ָהָרצֹון.  חֶֹפׁש  הּוא  לֹו,  ָיָקר  ם  ּלָ ּוִמּכֻ
 – בּוָנה  ּתְ ֲעֵלי  ּבַ ָרא  ּבָ ַהְיצּוִרים  ְוָכל 

ּבֹו.  זֹוִכים  ית  ֵראׁשִ ּבְ ְיֵמי  ֵמָאז   – ְלַבד  ּבִ ֵהם  ַרק 

ִבין  ּתָ ְך,  ִמּכָ יׁש  ְלַהּקִ ה  ַעּתָ ּתֹוִאיל  ְוִאם 
ה,  ּנָ ִמּמֶ ה  ַרּבָ ֵאין  ׁשֶ בּוָעה  ְ ַהּשׁ ֵעֶרְך  ֶאת 

 . ֱאלֹּהַ ַמת  ַהְסּכָ ִהיא  ָמְתָך  ַהְסּכָ ן  ּכֵ ׁשֶ

ֱאלָֹהיו  ִעם  ִרית  ּבְ ַעל  ָאָדם  חֹוֵתם  ִאם  י  ּכִ
ִמּכֹל:  ָקר  ַהּיָ ֶאת  ַיְקִריב  ֵמְרצֹונֹו  ָאז 

י.  ְרּתִ ּבַ ּדִ ָעָליו  י  ַ ַהּשׁ  – ָהָרצֹון  חֶֹפׁש  הּוא   30

כֶֹפר?  ּכְ ן  ּתֵ ּתִ אֹותֹו  ֵאפֹוא,  מּול,  ַהּגְ ַמהּו 
ִהְבַטְחּתָ  ָבר  ּכְ ֶ ׁשּ ַמה  ּבְ חֹוֵזר  ּמּוׁש  ׁשִ ת  ּיַ ֲעׂשִ

ַמַעל.  ּבְ לֹוֶקה  ְצָדָקה  ה  ַמֲעׂשֵ מֹו  ּכְ ְהֶיה  ּתִ

ֶעְקרֹון-ֶהָעל;  ֶאת  ֵהַבְנּתָ  ֵעת  ּכָ ה  ִהּנֵ
ֲחָטֵאינּו  מֹוֶחֶלת  ה  ֵנִסּיָ ַהּכְ ֵהן  ַאְך 

סֹוֶתֶרת?  ִטעּוַני  ֶאת  ה  ֵאיֶנּנָ ָכְך  ּבְ ַהִאם 

ָלקּום, ְלָחן  ֻ ַהּשׁ ִמן  ן,  ּכֵ ִאם  ַמֵהר,  ּתְ ַאל 
ן  ּכֵ ְוַעל  הּוא,  ה  ָקׁשֶ ָנַגְסּתָ  ּבֹו  ָהאֶֹכל 
נֹוֶסֶפת.  ֶעְזָרה  ְמַנת  ְלִעּכּולֹו  ּדֹוֵרׁש 

ְלָך  ה  ֲאַגּלֶ ׁשֶ ְוֶאת  ַקח,  ּפְ ָאְזֶניָך 
נֹוֵצר  ּלֹא  ׁשֶ ִמי  י  ּכִ ֵהיֵטב,  ָך  רֹאׁשְ ּבְ מֹר  ׁשְ

ְוַדַעת.  ָחְכָמה  ֶיְחַסר  ׁשֹוֵמַע,  הּוא  ׁשֶ ָבִרים  ּדְ

ֶנֶדר:  ל  ׁשֶ רֹו  ְלִעּקָ ְטָעִמים  ֵני  ׁשְ ָנם  ֶיׁשְ
מֹו,  ׁשְ ּבִ ֳעֶלה  ַהּמָ ן  ְרּבָ ַהּקָ הּוא  ִראׁשֹון 
ֶמר. ּגֶ ִעם  ם  ַהֶהְסּכֵ ל  ׁשֶ ִטְבעֹו  ִני  ֵ ְוַהּשׁ  45
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ר,  ֶאְפׁשָ ִאי  ָלֶנַצח  ִני  ֵ ַהּשׁ ֶאת  ל  ְלַבּטֵ
ַמּדּוַע  ה  ּבָ ַהּסִ זֹו  ֶדר.  ַהּנֶ ְלִמּלּוי  ַעד 

קֶֹדם.  י  ִהְרַחְבּתִ ָבַרי  ּדְ ַהּזֹאת  ּסּוְגָיה  ּבַ

ָהִעְבִרים  ֵני  ּבְ ְזרּו  ּגָ ַמּדּוַע  ה  ָהִעּלָ זֹו 
ָלֶבַטח,  ַדע  ּתֵ ֲהַגם,  ן,  ָקְרּבָ ְלַהֲעלֹות 
ירּו.  ִהּתִ ַאֵחר  ּבְ ֶזה  ן  ָקְרּבָ ְלָהִמיר  י  ּכִ

ֶהֱעֵליָת:  ן  ְרּבָ ַהּקָ הּוא  ָהִראׁשֹון,  ֶאל  ה  ְוַעּתָ
ְחִליֶפּנּו,  ּתַ ַאֶחֶרת  עֹוָלה  ּבְ ִאם  ה  ִהּנֵ
ְודִֹפי.  ָעוֹון  ה  ַהּזֶ ה  ֲעׂשֶ ּמַ ּבַ ִיְהֶיה  לֹא 

ֶכם  ׁשֶ ַעל  אֹו  ַמּשָׂ ֶאת  ָאָדם  ָיִמיר  לֹא  ַאְך 
ְנעּול  ּמַ ּבַ ֶטֶרם  ּבְ ֵעיָניו,  ְראּות  י  ּפִ ַעל 

ֶסף.  ֶכּ ֵהן  ָהב,  ִמּזָ ֵהן  ִיּסֹּבּו,  חֹות  ַמְפּתְ ֵני  ׁשְ

ֶלת,  ִאּוֶ ה  ַמֲעׂשֵ ִהיא  מּוָרה  ּתְ ל  ּכָ י  ּכִ ֵיַדע 
ֵאיֶנּנּו  ַיְקִריב  אֹותֹו  ָבר  ַהּדָ ׁשֶ ְזַמן  ל  ּכָ

ע. ַאְרּבַ ַעל  עֹוֶלה  ׁש  ׁשֵ ּכְ ַהּמּוָפר  ַעל  עֹוֶלה   60

ָהִראׁשֹון,  ֶדר  ַהּנֶ ן  ָקְרּבַ ְלֵעת  ן  ּכֵ ַעל 
מֹאְזַנִים, ְלׁשֹון  ים  ַמּטִ ָקלֹו  ּוִמׁשְ ֶעְרּכֹו 

ְחִליֶפּנּו.  ּיַ ׁשֶ ַאֵחר  ן  ָקְרּבָ ֵכן  ִיּתָ לֹא 

ֱהיּו  מּוָתה;  ַהּתְ ֵני  ּבְ ְוא  ָ ַלּשׁ ְבעּו  ָ ִיּשׁ ַאל 
סּוִמים  ָחְפזּו  ּתֵ ַאל  זֹאת  ִעם  ַמֲאִמיִנים 

הּוא.  ע  ּבַ ִנׁשְ ָלִראׁשֹוָנה  ְלֵעת  ח  ִיְפּתָ מֹו  ּכְ

י!׳  ָנַהְגּתִ ּוָרה  ּשׁ ּכַ ׳לֹא  ִלְזעֹק:  ָעָליו  ָהָיה 
ֶבר.  ַהּגֶ ֲעוֹונֹו  ֶאת  יל  ִהְכּפִ זֹאת  ַחת  ּתַ ַאְך 

ֶלִנים,  ַהֵהֶ ֶמֶלְך  ם  ּגַ ָנַהג  ְכִסילּות  ּבִ ְך  ּכָ

ִאיִפיֶגְנָיה,  יָדה  ִהְסּפִ ָיְפָיּה  ַבר  ּדְ ֶאת  ר  ֲאׁשֶ ּכַ
ילּו  ִהּזִ ִליׁש  ׁשָ ְמעֹות  ּדִ ו  ַיְחּדָ ּוְכִסיל  ָחָכם 

ַאַגֶמְמנֹון.  ל  ׁשֶ ִנְדרֹו  ַבר  ּדְ ַעל  ְמעּו  ׁשָ ְלֵעת 
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ֵמֶאֶלף,  יֹוֵתר  ָהָדר,  י  ַרּבֵ ְרִאיִתים,  ְך  ״ּכָ

אֹוֵמר:  ֶאָחד  ְוָכל  ֵאֵלינּו,  ָסמּוְך  ְקֵרִבים 

ַאֲהָבֵתנּו.׳״ ה  ַיְרּבֶ ר  ֲאׁשֶ ֶזה  הּו,  ׳ִהּנֵ

ד. ג. 
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ְואֶֹמץ  עֹז  ֶיֶתר  ּבְ ְרכּו  ּדִ נֹוְצִרים,  ֲאָהּה, 
רּוַח,  ּבָ ף  ִנּדָ ָעֶלה  ּכְ ַדּדּו  ּתְ ָנא  ְוַאל 

ִמּדִֹפי. ֶאְתֶכם  ְרַחץ  ּתִ ְטִביָלה  ל  ּכָ לֹא  ִזְכרּו:   75

ה,  ַהֲחָדׁשָ ִרית  ְוַהּבְ יֵדיֶכם  ּבִ ָנ"ְך  ּתָ
ַעד,  ַלּיַ ֶאְתֶכם  מֹוִליְך  ה  ֵנִסּיָ ַהּכְ רֹוֵעה 

ֶפׁש.  ַהּנֶ ְפדּות  ּבִ ְזּכּו  ּתִ ְלַמַען  ָכְך  ּבְ י  ּדַ ֵהן 

יַח,  ַמּדִ ָאז  ֵאי  ֶאְתֶכם  ע  ָ ְמֻרּשׁ ַצע  ּבֶ ִאם 
ָהִעְבִרי  ן  ּפֶ ים,  ָבׂשִ ּכְ ְולֹא  ָבִרים  ּגְ ֱהיּו 
ְלַלַעג.  ֶאְתֶכם  ים  ָיׂשִ תֹוְכֶכם  ּבְ ר  ַהּגָ

ִאּמֹו,  ֲעִטין  נֹוֵטׁש  ה  ׂשֶ ּכְ ְנֲהגּו  ּתִ ַאל 
ַעת  ּדַ ְבִלי  ּבִ הּוא  יֹוֵצא  ֻמְפָקר  ׁש  ּוְכִטּפֵ
ּפֹוֵגַע."  ּוְבַעְצמֹו  ְלִמְלָחָמה  ַעְצמֹו  ַעל 

ֵסֶפר.  ַעל  ּכֹוֵתב  ֲאִני  יַאְטִריֶצ'ה  ּבֵ ָאְמָרה  ׁשֶ ֶאת 
ר  ֲאׁשֶ קֹום  ַהּמָ ֶאל  ִנְכֶסֶפת  ְנָתה  ּפָ ֲאַזי 

ַהֶחֶלד.  ִלְמלֹוא  ְואֹור  ים  ַלַחּיִ הּוא  ָמקֹור 

ֶהָחתּום  ּוִפיָה  ַמְרֶאיָה  ּבְ ִֹני  ַהּשׁ
ְרָחּה,  ּכָ ַעל  ּבְ ִתיָקה  ׁשְ רּוִחי  ַעל  ֵהִטילּו 

ַאֶחֶרת; ֵאָלה  ׁשְ יג  ְלַהּצִ ְבָעה  ּתָ ָבר  ּכְ זֹו  ן  ּכֵ ׁשֶ  90

ּפֹוֵגַע,  ָרה  ּטָ ּמַ ּבַ נֹוָרה,  ַהֵחץ  ּוְכמֹו 
ת,  ֶקׁשֶ ַעל  ִלְרעֹד  ָחַדל  יָתר  ַהּמֵ ֶטֶרם  ּבְ

נֹוֶסֶפת.  ַמְמָלָכה  ֶאל  ּוִמַהְרנּו  ַטְסנּו  ְך  ּכָ

ר  אֹׁשֶ קֹוֶרֶנת  ְוִהיא  ָרִאיִתי  י  ִבְרּתִ ּגְ ֶאת  אן  ּכָ
ַמִים,  ָ ַהּשׁ זַֹהר  ּבְ ּה  ּלָ ּכֻ ֶנֶאְסָפה  ֵעת 

ֶכת.  ַהּלֶ ּכֹוַכב  ָנַגּה  ֵאת  ׂשְ ֶיֶתר  ּבְ י  ּכִ ַעד 

ְך,  ִחּיֵ ָניו,  ּפָ ָהַפְך  ֶכת  ַהּלֶ ּכֹוַכב  ְוִאם 
ְבִעי  ּטִ ּמִ ׁשֶ ֲאִני  ָעַלי,  ָאֵמר  ּיֵ ַמה 

רּוַח!  ַוֲהלְֹך  ִמְקֶרה  ּנּוי,  ׁשִ ְלָכל  ָנתּון 
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ּוְטהֹוָרה,  ֵלָוה  ׁשְ ִגים  ּדָ ְבֵרַכת  ּבִ מֹו  ּכְ
ִים,  ַלּמַ ָלְך  ֻמׁשְ ָבר  ּדָ ְלָכל  ְקֵרִבים  ִגים  ּדָ

ִלְבלַֹע,  ִיְהֶיה  ן  ִנּתָ ַהֵחֶפץ  ֶאת  ִאם  ּתֹוִהים 

ֵמֶאֶלף,  יֹוֵתר  ָהָדר,  י  ַרּבֵ ְרִאיִתים,  ְך  ּכָ
אֹוֵמר:  ֶאָחד  ְוָכל  ֵאֵלינּו,  ָסמּוְך  ְקֵרִבים 

ַאֲהָבֵתנּו." ה  ַיְרּבֶ ר  ֲאׁשֶ ֶזה  הּו,  "ִהּנֵ  105

ֵאֵלינּו, ֶאָחד  ֶאָחד  ׁשּו,  ִנּגְ ַהּכֹל  ּוְלֵעת 
ֶנֶפׁש,  ל  ִמּכָ זֹוֵרַח  קֹוֵרן,  אֹור  ָרִאינּו 

ר.  ָהאֹׁשֶ ם  ִלּבָ ּבְ ַרב  י  ּכִ ִהיא  ה  ַחּיָ ֵעדּות 

לּו  ָהִייָת  ֻאְמָלל  ָמה  ַעד  קֹוֵרא,  ֲחׁשֹב, 
י,  ַתְבּתִ ּכָ ָבר  ּכְ ֶ ׁשּ ה  ִמּמַ ָהִייִתי  ָחֵדל  ה  ַעּתָ

ָלַדַעת.  ֲעֵליֶהם  עֹוד  מֹוֵנַע  ָך  ִמּמְ ְוָכְך 

ֲאִני  יַצד  ּכֵ ְרֶאה  ּתִ ַעְצְמָך  ּבְ עֹוד  ַאְך 
ָאְזַני  ּבְ ִמיַע  ְלַהׁשְ ָלִלים  ּצְ ּבַ י  ִהְפַצְרּתִ
הֹוִפיעּו.  ֵעיַני  ּלְ ׁשֶ ּכְ ד  ִמּיָ קֹורֹוֵתיֶהם 

ָזִכיָת  ְלָך  ְלַמּזָ ַהֶחֶסד,  ְיִליד  "ֲאָהּה, 
ַצח  ַהּנֶ ִנְצחֹון  ַמְלכּות  ֵכס  ּבְ ְלִהְתּבֹוֵנן 
ָאֶרץ.  ּבָ ְלֲחמֹות  ִמּמִ ְעּתָ  ּנֹוׁשַ ׁשֶ ֶטֶרם  ּבְ

ַמִים  ׁשָ ֶמְרֲחֵבי  ּבְ ֹוֵפַע  ַהּשׁ ּנַֹגּה  ּבַ
ְרצֹוְנָך  ּבִ ִאם  ן  ּכֵ ַעל  רֹוֲחִצים,  ֲאַנְחנּו 

ֶנֶפׁש."  ת  ַאּוַ ּכְ ֵתה  ּוׁשְ טֹל  אֹוָתנּו,  ִלְלמֹד   120

ַהּקֶֹדׁש  רּוחֹות  ין  ִמּבֵ ֶאָחד  ר  ּבֵ ּדִ זֹאת  ּכָ
ר,  ּבֵ "ּדַ י:  ּבִ ֵהִאיָצה  יַאְטִריֶצ'ה  ּבֵ ְוַגם  ֵאַלי, 

ֵאֶליָך."  ָהֵאל  ר  ּבֵ ּדִ לּו  מֹו  ּכְ ֶהם  ּבָ ּוְבַטח 

רֹוֵחץ  ה  ַאּתָ יַצד  ּכֵ ֵהיֵטב  רֹוֶאה  "ֲאִני 
ֵעיֶניָך ּבְ ׁשֹוֵפַע  ָך,  ִמּמְ עֹוֶלה   – אֹור  ּבְ

ַהּזַֹהר.  ֵמֶהן  קֹוֵרן  ְך  ַחּיֵ ּתְ ֵעת  ן  ּכֵ ׁשֶ
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אֹודֹוֶתיָך  ַעל  ָבר  ּדָ יֹוֵדַע  ֵאיִני  ֲאָבל 
 – ֶפָרה  ּסְ ּבַ ַמֲעָמְדָך  ד,  ִנְכּבָ ֵצל  ּוַמהּו, 

ֶמׁש."  ׁשֶ ֶקֶרן  ּבְ ר  ִנְסּתָ מּוָתה  ּתְ ן  ִמּבֶ ְוהּוא 

ָהאֹור  ֶאל  ִניִתי  ּפָ ֵעת  י  ְרּתִ ּבַ ּדִ זֹאת  ּכָ
קֹוִלי  ַמע  ּוְלִמׁשְ ה,  ִחּלָ ּתְ ֵאַלי  ח  ּסָ ׁשֶ
ִמּקֶֹדם.  ַרב  זַֹהר  ּבְ ָהרּוַח  ָקַרן  ָנַגּה, 

אֹוָרּה רֹב  ּבְ ר  ֲאׁשֶ ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ מֹו  ּכְ הּוא  ָהָיה 
ַהט  ַהּלַ ה  ְמַכּלֶ ֵעת  ֵנינּו  ִמּפָ ֶרת  ִנְסּתֶ

ַקְרֶניָה, ְך  ּכֵ ַהְמׁשַ ָהֲעָרֶפל  ֵאד  ֶאת   135

ׁש  ַהְמֻקּדָ ָהרּוַח  ַרב  י  ּכִ רֹו  ָאׁשְ ּבְ ְך  ּכָ
ַקְרָניו,  ִזיו  נַֹגּה  ּבְ ְוֶנֱעָלם  ָטִמיר 

ִלי, יד  ִהּגִ ִסּפּורֹו  ֶאת  ֻמְצָנע,  נּוז,  ּגָ ְוָכְך 

ִמְנָיֵננּו. ּבְ א  ַהּבָ ְנטֹו  ּקַ ּבַ יר  ָאׁשִ אֹותֹו    139
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קורותיה  על  הרצאה  נושא  הוא  מכן  לאחר  קורותיו.  את  לדנטה  מספר  יוסטיניאנוס 
אילו  מסביר  הוא  שרלמאן.  של  שלטונו  ימי  ועד  אניאס  מימי  הרומית  האימפריה  של 
היה  שגמולו  מי  ויְלֶנב,  דה  רומיאו  ידידו  על  ומספר  מרקורי,  בכוכב  שוכנות  נשמות 

טובה.  תחת  רעה 

ַלֲאחֹוָריו  ֵהֵסב  ּקֹוְנְסַטְנִטין  ׁשֶ "ְלַאַחר 
ַאַחר  ָעַקב  ר  ֲאׁשֶ ְרָיה,  ָהִאיְמּפֶ ר  ֶנׁשֶ ֶאת 

ֶדם,  ַהּקֶ יֵמי  ּבִ א  ָנׂשָ ָלִביְנָיה  ֶאת  ׁשֶ ָהִאיׁש 

יֹוֵתר,  לֹא  ִאם  ִנים,  ׁשָ ֵמָאה  ְועֹוד  ֵמָאה 
ה,  ֵאירֹוּפָ ֵתי  ַיְרּכְ ּבְ ֱאלִֹהים  עֹוף  נֹוַתר 
ִלְפרַֹח.  ֵהֵחל  ֵמֶהם  ֶהָהִרים  ֶאל  ָקרֹוב 

ַהּקֶֹדׁש  ְנֵפי  ּכַ ֵצל  ּבְ ר  ׁשֶ ַהּנֶ ַלט  ׁשָ ם  ָ ִמּשׁ
ָעַבר  ָיד  ֶאל  ד  ִמּיָ ּלֹו,  ּכֻ ָהעֹוָלם  ַעל 

ָזִכיִתי.  ָאנִֹכי  ּבֹו  ר  ֲאׁשֶ ַעד  ֶתר  ַהּכֶ

יּוְסִטיְנָינּוס,  ִמי  ׁשְ ָהָיה  ָהִייִתי,  ֵקיָסר  ה  ִהּנֵ
י,  ַדְעּתִ ּיָ ׁשֶ ֶדם  ַהּקֶ ַאֲהַבת  ּבְ ְוָכְך 

ּתֹוֶעֶלת.  ּוֵמֲחַסר  ֵמֵריק  ין  ּדִ י  ֵהַסְרּתִ

ֶלאֶכת,  ַהּמְ ְלזֹו  י  ּלִ ּכֻ י  ְרּתִ ִהְתַמּסַ ֶטֶרם  ּבְ
ֵנַחן  ְלַבד  ּבִ ֶאָחד  ֶטַבע  ּבְ י  ּכִ י  ֶהֱאַמְנּתִ

רּוַח. ַנַחת  י  ַבְעּתִ ׂשָ ּוְבָכְך  ֵיׁשּוַע,   15

ר  ֲאׁשֶ ַהְמבָֹרְך,  טּוס  ָאַגּפֶ ה  ִהּנֵ ַאְך 
יַבִני  ֱהׁשִ יו  ּפִ ְדַבר  ּבִ ָאז,  צֹאֵננּו  ָרָעה 
ְוַהּטַֹהר.  ַהֶחֶסד  ֱאֶמת,  ֱאמּוַנת  ֵאל 

ָהֱאמּוָנה,  אֹודֹות  ִלְדָבָריו  י  ֶהֱאַמְנּתִ
ַהּיֹוֵדַע  מֹוָך  ּכָ ִלי,  רּור  ּבָ ַהּכֹל  ה  ַעּתָ

ֶקר.  ְוׁשֶ ֱאֶמת  ּה  ֻחּבָ ּבְ את  נֹוׂשֵ ְסִתיָרה  ל  ּכָ י  ּכִ

]126[
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יּוְסִטיְנָינּוס,  ִמי  ׁשְ ָהָיה  ָהִייִתי,  ֵקיָסר  ה  ״ִהּנֵ

י,  ָּיַדְעּתִ ׁשֶ ֶדם  ַהּקֶ ַאֲהַבת  ּבְ ְוָכְך 

ּתֹוֶעֶלת״ ּוֵמֲחַסר  ֵמֵריק  ין  ּדִ י  ֵהַסְרּתִ

ד. ג. 
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ה,  ֵנִסּיָ ַהּכְ ְנִתיב  ּבִ י  ָצַעְדּתִ ְמֵהָרה  ּבִ
ַעׂש,  ּמַ ּבַ ָיַדי  ק  ִחּזֵ ַחְסּדֹו,  רֹב  ּבְ ָהֵאל, 

י.  ַבְקּתִ ּדָ ְמאִֹדי  ָכל  ּבְ י  ּלִ ּכֻ ּבֹו  ַעד  ַהּיַ

ִליַסְריּוס,  ּבֶ ל  ׁשֶ ָיָדיו  ּבְ י  ָנַתּתִ ָיסֹות  ַהּגְ ֶאת 
ַמִים  ׁשָ ּוְבַחְסֵדי  ַהְמבָֹרְך,  ֵרִעי 

ָלנּוַח.  ְלָחמֹות  ִמּמִ י  ּתִ ׁשְ ּקַ ּבִ אֹות,  ָרִאיִתי 

ַאְלּתָ  ׁשָ ֵאָלה  ְ ַהּשׁ ַעל  ׁשּוָבִתי  ּתְ ִהיא  אן  ּכָ ַעד 
ָיה  ׁשְ ַהּקֻ זֹאת,  ִעם  ְלִסּיּום,  ִמּקֶֹדם; 

ָעֶליָה. ָרִטים  ּפְ ְמַעט  אֹוִסיף  י  ּכִ ת  ּדֹוֶרׁשֶ  30

יֹון  ַהִהּגָ ַרב  ָמה  ְרֶאה  ּתִ ּוְלַבֲעבּור 
ֶקֶרב  ּבְ ׁש  ַהְמֻקּדָ ֶגל  ּדֶ ַעל  ִמְלָחָמה  ּבְ
ַיַחד,  ם  ּגַ יו  ּוְמִגּנָ אֹותֹו  ְתִקיִפים  ַהּמַ

ְרָיה,  ָהִאיְמּפֶ ר  ֶנׁשֶ ל  ׁשֶ ְסֻגּלֹוָתיו  ֶאת  ְרֵאה 
ָעה  ָ ַהּשׁ ִמן  ָהֵחל  לֹו  ן  ִנּתַ בֹוד  ְוַהּכָ

ָלס.  ּפָ ל  ׁשֶ מֹותֹו  יֹום  ּבְ ָזָכה  ְלטֹון  ִ ּשׁ ּבַ ּה  ּבָ

ִנים  ׁשָ ֵמאֹות  לֹוׁש  ׁשְ י  ּכִ אי  ַוּדַ ּבְ ָיַדְעּתָ 
ָעָליו  ָלֲחמּו  ִלְבסֹוף  ה,  ַאְלּבָ ּבְ יתֹו  ּבֵ ה  ָעׂשָ

ַחִיל.  ּוְבֵני  עֹז  י  ַרּבֵ ה,  לֹוׁשָ ְ ַהּשׁ מּול  ה  לֹוׁשָ ׁשְ

ָהֵחל  ְבָעה,  ׁשִ ְמָלִכים  ַחת  ּתַ ֵאיְך  אי  ַוּדַ ַדע  ּתֵ
לּוְקֶרְצָיה,  ִסְבלֹות  ְוַעד  ינֹות  ּבִ ַהּסַ אֶֹנס  ּבְ
ִהְכִניַע,  ֵכָניו  ׁשְ ֶאת  ָסִביב,  ֲאָרצֹות  ַבׁש  ּכָ

רֹוָמא  ֵני  ּבְ ּקּוד  ּפִ ַחת  ּתַ חֹוֵלל  ׁשֶ ֶאת  ְוֵכן 
ירּוס,  ּוְבּפִ אִלי  ַהּגָ ֶרנּוס  ּבְ ּבִ ָלַחם  ְלֵעת 

ק.  ׁשֶ ַלּנֶ ִריָתם  ּבְ ּוְבֵני  יִטים  ּלִ ַ ַהּשׁ ַאר  ּוִבׁשְ  45

ּנֹוַדע  ׁשֶ ּוְקוִויְנְקְטיּוס,  א  ּבָ טֹוְרְקוָוטּוס  ֲאַזי 
– י  ְוַהַפּבִ ִקי  ַהּדֶ רֹאׁשֹו,  י  ּלֵ ַתְלּתַ ּבְ

ַבח. ֶ ַלּשׁ ִזְכָרם  לֹוַמר  כּות  ַהּזְ ָיִדי  ּבְ ָנְפָלה 
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ָהַעְרִבים  ַרַהב  ֶאת  יל  ּפִ ִהׁשְ ר  ֲאׁשֶ ֶזה  הּוא 
ים,  ָהַאְלּפִ ָהֵרי  ֵני  ּפְ ַעל  ַעל  ַחִניּבַ ִעם  ָעלּו 

נֹוֵבַע;  ַהּפֹו,  ְנַהר  ה,  ַאּתָ ֵמִרְכֵסיֶהם 

יֹו  ְסִקיּפְ ְוַגם  יּוס  ּפֹוְמּפֵ ָהֲעָלִמים  יו  ְחּתָ ּתַ
 – ְפֵיסֹוֶלה  ְבַעת  ּגִ ְוֶאת  ִנְצחֹונֹות;  ּבְ ָזכּו 
ֶהְחִריבּו.  ַרֵחם  ְללֹא   – יָה  ְחּתֶ ּתַ נֹוַלְדּתָ 

ְזרּו  ּגָ ָמרֹום  ֵמי  ׁשְ ּה  ּבָ ָלֵעת  ָסמּוְך  ֲאַזי 
ַהֶחֶלד,  ֵני  ּפְ ַעל  לֹום  ׁשָ רֹר  ִיׂשְ ה  ֵמַעּתָ י  ּכִ
רֹוָמא.  ל  ׁשֶ ָתּה  ְפֻקּדָ ּבִ אֹותֹו  ֵהִניף  ֵקיָסר 

ָהַרְינּוס  ְנַהר  ַעד  אר  ִמּוָ ֶזה  ל  ׁשֶ ּוְלָפֳעלֹו 
ּוְבֵני  ְוֶסן,  ִאיֶסר  ַהּלּוַאר,  ׁשֹוְכֵני  ֵעִדים 

ַחל. ַהּנַ רֹון  ֶאל  ׁשֹוְטִפים  ְלֵגיֶהם  ּפַ ָהֲעָמִקים,   60

ְלַרֶוָנה,  יַח  ִהּנִ ׁשֶ ַאַחר  יו  ּוַמֲעׂשָ
ָזק,  ּבָ ע  ַמּסַ ָהיּו  יקֹון,  רּוּבִ ַעל  ג  ּלֵ ּדִ

ילּו.  ּכִ ַיׂשְ ְלָתֲארֹו  ָלׁשֹון  ְולֹא  ֵעט  לֹא 

ְסָפָרָדה,  ְגיֹונֹות  ַהּלִ יו  ְחּתָ ּתַ ֲעטּו  ׁשָ ה  ִמּזֶ
ַפְרַסְלָיה  ֶאת  ירּו  ִהְדּבִ ְלָמֶקדֹוְנָיה;  ה  ּוִמּזֶ
ִמְצַרִים.  ְנַהר  ֵמיֵמי  חֹם  ּבְ ָרְגׁשּו  י  ּכִ ַעד 

בּו,  ׁשָ ִסימֹוִאיס  ְלחֹוף  ַאְנַטְנְדרֹוס  ֶאל 
ֶהְקטֹור;  ְלֶקֶבר  ָסמּוְך  ֶדֶרְך  ּבְ נּו  ּפָ ם  ָ ִמּשׁ

ר,  ׁשֶ ַהּנֶ ְוָנַסק  ב  ׁשָ ְלַמי  ּתַ ת  ּוְלַהּוַ

נֹוִמיְדָיה,  ּבְ ה  יּוּבָ ַעל  ָנַפל  ָרק  ּבָ ּוְכמֹו 
ּוַמֲעָרָבה,  ם  ִמּכֶ ז  ֶנְחּפַ ן  ִמּכֵ ְלַאַחר 

יּוס.  ּפֹוְמּפֵ יסֹות  ּגֵ ַקְרנֹות  ְלקֹול  ֶהֱאִזין  ם  ׁשָ

אֹותֹו  ְוַהּיֹוֵרׁש  ֶגל  ַהּדֶ ֲעִלילֹות  ַעל 
רּוטּוס,  ּבְ ְוַגם  ַקְסיּוס  ם  ּגַ ּתֶֹפת  ּבַ ִלים  ְמַיּלְ

רּוָג'ה. ּוּפֶ מֹוֶדָנה  קֹול  ּבְ ּוְמקֹוְנִנים   75
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ַחת,  ּוִמְתַיּפַ ּבֹוָכה  ְטָרה,  ְקֵליאֹוּפַ קֹוֶדֶרת 
ֶאְפֶעה  ְנַחׁש  ֲאַזי  ָניו,  ִמּפָ ִנְמֶלֶטת 

ֶות.  ַהּמָ ָהָיה  נֹוָרא  ה,  ְלּכָ ַהּמַ ֶאת  יׁש  ַמּכִ

ֶגל,  ַהּדֶ ְוִאּתֹו  א  ּבָ אֹוגּוְסטּוס  סּוף  ָים  חֹוף  ֶאל 
ַהֶחֶלד,  ֶמְרֲחֵבי  ַעל  לֹום  ָ ַהּשׁ א  ּבָ ִעּמֹו 

ָיאנּוס.  ל  ׁשֶ ׁשֹו  ִמְקּדָ ֶאת  ָסַגר  ר  ֲאׁשֶ ְוהּוא 

יַח,  ְלׂשִ אֹוִתי  עֹוֵרר  ס  ַהּנֵ ה  ַמֲעׂשֵ ִאם  ַאְך 
ַמְמֶלֶכת  ּבְ זֹאת,  ַאַחר  ְוֵהן  ְלָכְך  קֶֹדם 

 – ָעֶליָה  ְלטֹונֹו  ׁשִ ֶאת  ַרס  ּפָ  – מּוָתה  ַהּתְ ֵני  ּבְ

י,  ִליׁשִ ׁשְ ֵקיָסר  יֵדי  ּבִ ִהּנֹו  ה  ַעּתָ ה  ִהּנֵ
ּבֹו  יט  ּבִ ּתַ ּוְנכֹוָחה  ִנּיֹות  ּפְ ְללֹא  ַאְך  ִאם 

ּתֹוֶעֶלת.  ֲחַסר  ָעלּוב,  ַמְרֵאהּו,  ל  ּדַ י  ּכִ ְרֶאה  ּתִ

ֵהִפיַח  ָמתֹו  ִנׁשְ ֶאת  י  ּבִ ׁשֶ ַחי  ֶצֶדק  י  ּכִ
קֶֹדם,  י  ְרּתִ ִהְזּכַ ר  ֲאׁשֶ ֵקיָסר  יֵדי  ּבִ ן  ִנּתַ
ַעל. ִמּמַ ַהּבֹוֵרא  ל  ׁשֶ ֲחרֹונֹו  ֶאת  ִלְנקֹם   90

ְלָך:  אַׁמר  אן  ּכָ ׁשֶ ֶאת  ּוְרֵאה  ֵצא  ה  ַעּתָ
הּוא  ז  ֶנְחּפַ ן  ִמּכֵ ְלַאַחר  יָסר  ַהּקֵ ִטיטּוס  ִעם 
ָלַקַחת.  ָנָקם  ָקדּום  ֵחְטא  ַעל  ַהּנֹוְקִמים  ִמן 

ן  ׁשֵ ָיה  ְרּדְ לֹוְמּבַ ָנְתָנה  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ּוְלַבּסֹוף 
ר  ׁשֶ ַהּנֶ ְנֵפי  ּכַ ֵצל  ּבְ ַהּקֶֹדׁש,  ת  ְכֵנִסּיַ ּבִ

ָלּה.  ֵהִביא  ַוֲארּוָכה  ַח  ִנּצֵ ְרְלָמן,  ׁשַ ָלַחם 

י  הֹוַקְעּתִ ׁשֶ ֵאּלּו  ֶאת  ּפֹט  ִלׁשְ ּתּוַכל  ָאֵכן, 
 – ָעוֹון  ְוַעל  ֵחְטא  ַעל  לֹוָנם,  ׁשְ ּכִ ַעל  ה  ַעּתָ

ְוׁשֶֹרׁש.  ָמקֹור  ָהיּו  ְמצּוַקְתֶכם  ְלָכל 

ָזָהב,  לֹות  ֲחַבּצְ ִרים  ַבּכְ ַהּמְ ֵיׁש  י  ּכִ
ֶגל,  ַהּדֶ הּוא  ר  ֶנׁשֶ י  ּכִ ַהּטֹוֲעִנים  ְוֵיׁש 

ַנִים.  ְ ַהּשׁ ִמן  רּוַע  ּגָ ִמי  ָלַדַעת  ְוֵאין 
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ְנָכָליו  ֶאת  ִלְרקֹם  ִליִני  יּבֶ ַהּגִ יֹוִסיף 
ַסע  ׁשֶ ַהּקֹוֵרַע  י  ּכִ ׁשֹוֶנה,  ֵנס  ַחת  ִמּתַ

ַמַעל. ְוִאיׁש  הּוא  ּבֹוֵגד  ר,  ֶנׁשֶ ְלֵבין  ֶצֶדק  ין  ּבֵ  105

וֶוְלִפים,  ַהּגְ ַוֲחבּוַרת  ֶהָחָדׁש,  ֶזה  ְרל  ְוׁשַ
ְטָפָריו  י  ּכִ אֹותֹו  ִלירֹא  ָלֶהם  ָעִדיף 
ַע.  ּסֵ ְלׁשַ ֵהיִטיבּו  ּנּו  ִמּמֶ יץ  ַאּמִ ֲאִרי 

ָאבֹות;  ֵחְטא  ַעל  ְמָעה  ּדִ ילּו  ִהּזִ ִנים  ּבָ ַרּבֹות 
ַעל  ִמּמַ ֵאל  י  ּכִ ן  ַהּבֵ ֵאפֹוא  ַיְחׁשֹב  ּוַבל 

ֶלת.  ַלֲחַבּצֶ ָיִמיר  טֹו  ּלְ ׁשִ ֶאת  ר  ׁשֶ ִמּנֶ

ָעטּור  ה  ַהּזֶ ט  ַהּקָ ֶכת  ַהּלֶ ּכֹוַכב  ה  ִהּנֵ
אּוָלם  ָהָיה,  ָראּוי  ֳעָלן  ּפָ ׁשֶ רּוחֹות 

ַעד.  ַהּיַ ר  ִעּקַ ָהיּו  ה  ּוְתִהּלָ בֹוד  ּכָ

ר  ׁשָ ַהּיָ ֶרְך  ִמּדֶ ֶפׁש  ַהּנֶ ַאת  ַמּשְׂ ּוְלֵעת 
ֱאֶמת  ל  ׁשֶ ַהֶחֶסד  ַקְרֵני  ֲאַזי  סֹוָטה, 

ֲעֶליָנה.  ּתַ ַאט  ָעל  ֶאל  ׁשֹות  ְוַחּלָ ָרפֹות 

מּוֵלנּו  ּגְ עּור  ׁשִ ַמהּו  ִלְקּבַֹע  ַמח  ִנׂשְ ֵהן  ַאְך 
ְוִנְרֶאה  עֹוַלְלנּו,  ְצָדָקה  י  ַמֲעׂשֵ ַעל 

ה.  ֵמֵאּלֶ ה  ִיְרּבֶ ְולֹא  מּול  ַהּגְ ְמַעט  לֹא  י  ּכִ  120

ִרְגׁשֹוֵתינּו  ֶאת  ַהַחי  ֶדק  ַהּצֶ זֹו  ֶדֶרְך  ּבְ
 – ים  ּיִ ָחְפׁשִ עֹוֵדנּו   – ְלַבֲעבּור  ִהְנִעים 

ע.  ָהֶרׁשַ ִביל  ׁשְ ֶאל  ָלסּור  ָלַעד  ֵנָאֵלץ  לֹא 

תֹוק,  ַהּמָ ַחן  ַלּלַ חֹוְבִרים  ׁשֹוִנים  קֹולֹות 
יֵנינּו  ּבֵ ֹוְכִנים  ַהּשׁ ִמן  ים,  ַרּבִ חּוִגים  קֹול  ְך  ּכָ

ֶפרֹות.  ַהּסְ ין  ִמּבֵ עֹוֶלה  ֶהָענֹג,  ּתַֹאם  ּבַ

רֹוֵמיאֹו,  קֹוֵרן  זֹאת  ּבָ ִניָנה  ּפְ ּוְבתֹוְכֵכי 
ָהָיה,  ְוַרב  ָאִציל  ֳעלֹו  ּפָ ׁשֶ ָהִאיׁש 

הּו.  ַמֲעׂשֵ ַעל  ְגמּול  ּבִ ָהִאיׁש  ָזָכה  לֹא  ַאְך 
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יו,  ְחּתָ ּתַ ָחְתרּו  ר  ֲאׁשֶ ָהֵהם  רֹוַבְנס  ּפְ ֵני  ּבְ ַאְך 
ּפֹוֵגַע  ַעְצמֹו  ּבְ י  ּכִ ָלֵאיד,  ִיְצֲחקּו  ַאל 

ֵרֵעהּו.  ִצְדַקת  ּבְ ַנאי  ּגְ ׂש  ַהְמַחּפֵ ָהִאיׁש 

ֶרְנֶג'ה  ּבֶ ְלֵרימֹון  ָהיּו  נֹות  ּבָ ע  ַאְרּבַ
ָהיּו  ְוִלְמָלכֹות  אּו  ִנּשְׂ ן  ְעּתָ ַאְרּבַ

ֶלֶכת. ַמְצִניַע  ַצְלָין  רֹוֵמיאֹו,  עֹוֵלל  זֹאת  ל  ּכָ  135

ֵהִסיתּו  ֶרְנֶג'ה  ּבֶ ֶאת  ָרעֹות  ְלׁשֹונֹות  ָאז 
ָהִאיׁש  ּבֹון,  ְוֶחׁשְ ין  ּדִ יק  ּדִ ַהּצַ ִמן  ִלְדרֹׁש 

ַבע.  ְוׁשֶ ָחֵמׁש  ֶהְחִזיר  ר  ֶעׂשֶ לֹו  ן  ִנּתַ ִאם  ׁשֶ

ָהָיה,  ָזֵקן  ֶאְביֹון,  רֹוֵמיאֹו,  ם  ָ ִמּשׁ ָהַלְך 
ְלֵעת  ִלּבֹו  ְמִרי  ֶאת  ַהֶחֶלד  ָיַדע  ַאְך  לּו 

ֶלֶחם,  ת  ּפַ ַאַחר  ץ  ִקּבֵ ֻאְמָלל,  ָידֹו  ט  ׁשַ ּפָ

ַבח." ְוׁשֶ ל  ַהּלֵ מֹוִסיף  ְפַאְרּתֹו  ּתִ ַעל  ָהָיה    141
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יוסטיניאנוס, הבוחר לפצוח בזמר ולצאת במחול, ביאטריצ'ה משכילה את  לאחר דברי 
את  מרחיבה  ישוע,  שבצליבת  הטעם  את  לו  מבהירה  היא  וצדק.  מוסר  בענייני  דנטה 
יצר  אשר  המשני  הכוח  על  אלוהים,  בחסד  נברא  אשר  כל  של  קיומו  נצח  על  הדיבור 

באלה.  וכיוצא  הזמן,  עם  שהושחתו  משניים  דברים 

“osanna sanctus deus sabaoth, 

superillustrans claritate tua 

Felices ignes horum malahoth!”

ַחן  ַלּלַ י,  ִעּמִ ָרה  ּבְ ּדִ מּות  ַהּדְ ה  ִהּנֵ ה  ַעּתָ
ּוֵמָעֶליָה  ָלחּוג,  ה  ֵהֵחּלָ ָרה  ִזּמְ אֹותֹו 
זֹוֵרַח.  ַרב  נַֹגּה  ּבְ פּול  ּכָ אֹור  ָרִאיִתי 

ַמֲחַנִים,  ְמחֹול  ּבִ ָיְצאּו  ּוֵמֵרָעיו  ָהִאיׁש 
ְלַמְעָלה  ְמִהירּות  ּבִ נֹוְסִקים  ים  ּצִ ּגִ ּוְכמֹו 

ַעִין.  ֶהֶרף  ּבְ ֶנֶעְלמּו  ָרֲחקּו,  י  ּנִ ִמּמֶ

ָלּה,  "ֱאמֹר  י:  ִלּבִ ּבְ אֹוֵמר  ּתֹוֶהה.  י  ָעַמְדּתִ
ִטּפֹות  ּבְ ׁשֶ זֹו  ֱאמֹר,  ִביָרה,  ַלּגְ ָלּה  ֱאמֹר 

יֹוַדַעת."  ִצְמאֹוִני  ֶאת  ּבֹר  ִלׁשְ ָמתֹוק  ַטל  ל  ׁשֶ

ּה,  ּלָ ׁשֶ י  ּלִ ּכֻ ר  ֲאׁשֶ זֹו  ֶאל  ְסִגיָדִתי  ַאְך 
ְו-ִריֶצ'ה,  י  ַה-ּבֵ ְצִליֵלי  ְמעּו  ׁשְ ּנִ ׁשֶ יָון  ּכֵ

ָהִייִתי. ן  ָיׁשֵ לּו  מֹו  ּכְ יָנה  ִהְרּכִ י  רֹאׁשִ ּוְכָבר   15

יַאְטִריֶצ'ה,  ּבֵ ִלי  יָחה  ִהּנִ ָקָצר  ְזַמן  ַרק  אּוָלם 
ּוְלִחּיּוָכּה  חֹם,  ּבְ ֵאַלי  ָכה  ִחּיְ ן  ּכֵ ׁשֶ

ר:  אֹׁשֶ ּבְ ֶלה  ּכָ ָהָיה  מֹוֵקד  ֵאׁש  ּבְ עֹוֶלה 

ִלי  אֹוֵמר  טֹוֶעה,  ֵאינֹו  עֹוָלם  ּלְ ׁשֶ י  "ִלּבִ
ְדִריְך,  ּתַ ְמנּוָחְתָך  ֶאת  ר  ֲאׁשֶ ֵאָלה  ְ ַהּשׁ י  ּכִ
ֶצֶדק.  ּבְ ִלְנקֹם  ן  ִנּתָ ָראּוי  ָנָקם  ֵאיְך  ִהיא 

]133[
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ָאִניַח.  ָך  ְעּתְ ּדַ ֶאת  ֲהלֹא  ְמֵהָרה  ּבִ ַאְך 
ָבַרי  ּדְ ִיְהיּו  ן  ּכֵ ׁשֶ ֵהיֵטב,  ַמע  ּוׁשְ ת  ַהְסּכֵ

ֵעֶרְך.  ַרב  ָיָקר,  ן  ַמּתָ ַרב,  ְלֵעֶזר  ְלָך 

ֵמֶרֶסן,  ָהָיה  טּור  ּפָ ְרצֹונֹו  ׁשֶ יָון  ּכֵ
ֵהִגיַח,  ֵאם  ֵמֶרֶחם  ּלֹא  ׁשֶ ִראׁשֹון  ָאָדם 

יַע.  ִהְרׁשִ ַזְרעֹו  ל  ּכָ ֶאת  ַעְצמֹו,  ל  ִקּלֵ ְלֵעת 

ָאֶרץ  ּבָ ֱאנֹוׁש  ׁשֹוֵכן  ים  ַרּבִ ּדֹורֹות  ן  ּכֵ ַעל 
יֹום  ַעד  ִיְהֶיה  ְוָכְך  ָטעּותֹו,  ּבְ לּוא  ּכָ

מַֹע, ִלׁשְ ָהֵאל  ַבר  ּדְ ֶאת  ָראּוי  ֵצא  ִיּמָ ּבֹו   30

ר  ֲאׁשֶ ַנְפׁשֹו  ֲאַזי  ֵאָליו,  ֵיֵרד  ְלֵעת 
ְלִהְתַאֵחד  ׁשּוב  ּתָ ַהּבֹוֵרא  ִמן  ָקה  ֻנּתְ
ַצח.  ַהּנֶ ַאֲהַבת  ל  ׁשֶ ֱאלִֹהים  ֶנֶפׁש  ּבְ

ְך:  ִמּכָ ַהּיֹוֵצא  ַעל  ָך  ְעּתְ ּדַ ן  ּתֵ ה  ַעּתָ
ַהּבֹוֵרא,  ֶנֶפׁש  ֶאל  ָרה  ֻחּבְ ׁשֶ ֶפׁש  ַהּנֶ

ְוטַֹהר.  טֹוב  ַאְך  ּה  ּלָ ּכֻ ְבִריָאָתּה  ּבִ ָהְיָתה 

ָהֵעֶדן  ן  ִמּגַ ה  ּגְֹרׁשָ ִדין  ּבְ ֲהלֹא  זֹאת  ִעם 
ַהְינּו,  ּדְ ר,  ׁשָ ַהּיָ ֶרְך  ִמּדֶ ָסְטָתה  י  ּכִ

ָוֶחֶסד.  ֱאֶמת  ְנִתיב  ַעְצָמּה,  י  ַחּיֵ ִתיב  ִמּנְ

 – ָלב  ַהּצְ ֵהִטיל  ר  ֲאׁשֶ ָהעֶֹנׁש  ת  ִמּדַ ן  ּכֵ ַעל 
 – ה  ְבׁשָ ּלָ ׁשֶ ַבע  ַהּטֶ י  ּפִ ַעל  ְפָטּה  ְלׁשָ ִאם 

ה.  ּנָ ִמּמֶ צֹוֵדק  ָהָיה  לֹא  עֹוד  ֵמעֹוָלם  ֵהן 

ֶרת  ְתַיּסֶ ַהּמִ מּות  ּדְ ּבַ ִנְתּבֹוֵנן  ִאם  זֹאת  ִעם 
ַבע,  ַהּטֶ אֹותֹו  ְכסּות  ּבִ ָהְיָתה  תּוָנה  ּנְ ׁשֶ

ה,  ּנָ ִמּמֶ דֹול  ּגָ ה  ּגֶ ִמׁשְ ָהָיה  לֹא  י  ּכִ נֹוֶדה   45

ה:  ֲעׂשֶ ַהּמַ ֵהִניב  ׁשֹוִנים  ָבִרים  ּדְ ן  ּכֵ ׁשֶ
ְוָהִעְבִרים,  ם  ֵ ַהּשׁ ְמחּו  ׂשָ ּבֹו  ֶות  ַהּמָ

ַמִים.  ׁשָ ֲעֵרי  ׁשַ חּו  ִנְפּתְ ָהָאֶרץ,  ה  ָרֲעׁשָ לֹו 
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יֹוֵתר  ֹות  ְלִהְתַקּשׁ ֵאפֹוא,  ָצִריְך,  ֵאיְנָך 
צֹוֶדֶקת  ָקָמה  ּנְ ׁשֶ ֶזה  יַצד  ּכֵ ֲהָבָנה  ּבַ

ֶצֶדק.  ּבְ ין  ַהּדִ ית  ּבֵ ל  ׁשֶ ִנְקָמתֹו  ּבְ סֹוָפּה 

רּוֲחָך,  ֶאת  ֲאִני  רֹוָאה  ה  ַעּתָ ֲאָבל 
ֶלת,  ִנְפּתֶ יֹון,  ַהִהּגָ ְסַבְך  ּבִ רּוָכה  ּכְ ְוִהיא 
ּנּו.  ִמּמֶ ְחֵרר  ּתַ ְלִהׁשְ ְמִחיר  ָכל  ּבְ רֹוָצה 

ׁשֹוֵמַע,  ֲאִני  ׁשֶ ֶאת  ֵהיֵטב  'ָאִבין  ּתֹאַמר: 
זֹו  ֶדֶרְך  ּבְ ָהֵאל  ַחר  ּבָ ֶזה  ה  ָלּמָ ַאְך 
ֲעַדִין.'  יָנִתי  ִמּבִ ר  ִנְסּתָ ַלְיׁשּוָעה, 

ֵמֵעיֵני  הּוא  ר  ִנְסּתָ ָאִחי,  ה,  ַהּזֶ ו  ַהּצַ
יָלה  ּכִ ִהׂשְ לֹא  ֲעַדִין  בּוָנתֹו  ּתְ ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ
ְוִלְפרַֹח. ַחִיל  ַלֲעׂשֹות  ָהַאֲהָבה  ֵאׁש  ּבְ  60

ּתּוי  ַהּפִ הּוא  ַרב  ׁשֶ יָון  ּכֵ זֹאת,  ּוְבָכל 
ָיִבינּו,  ים  ְמַעּטִ ַאְך  ׁשּוָבה,  ַהּתְ ֶאת  ִלְמצֹא 

ַמּדּוַע.  ְלָך  יר  ַאְסּבִ ֲעִדיָפה,  ֶרְך  ּדֶ זֹו 

ִקְנָאה  ִזיק  ל  ּכָ ר  ֲאׁשֶ ָהֱאלִֹהי  ַהּטֹוב 
ְוָכְך  ַעְצמֹו,  תֹוְך  ּבְ ּבֹוֵער  מֹו,  ְ ִמּשׁ ק  ִסּלֵ

ְפֶאֶרת.  ַהּתִ ֵנַצח  ֶאת  מֹוִכיַח  ָזֳהרֹו  ּבְ

נֹוֵבַע  ּתֹוכֹו  ּמִ ֶ ׁשּ ַמה  ל  ּכָ ֵכן  י  ּכִ ה  ִהּנֵ
ַהֶחֶסד  ֲחִתיַמת  י  ּכִ ֶלה,  ּכָ ֵאינֹו  ְלעֹוָלם 

ָלֶנַצח.  ֵחק  ִיּמָ לֹא  פּוס,  ּדְ טֹוַבַעת  ָעָליו 

ָהֶרַגע  ֶזה  ּבְ ִיְהֶיה  ּנּו  ִמּמֶ ְמִטיר  ּיַ ׁשֶ ל  ּכָ
ָבר  ּדָ ִיְהֶיה  ְולֹא  ְחָרר,  ּוְמׁשֻ י  ָחְפׁשִ

יַח.  ּוְלַהּדִ ְלָהִסית  אֹותֹו  יּוַכל  ר  ֲאׁשֶ

ֶרת  ּגֶ ְמׁשַ ַקְרֶניָה  קֶֹדׁש  ְלֶהֶבת  ׁשַ ְלֵעת 
ֵאת  ׂשְ ֶיֶתר  ּבְ ְבַער  ּתִ ֶחֶסד,  ַרב  הּוא  ׁשֶ ָכל  ּבְ

ָלּה. ּדֹוֶמה  ר  ֲאׁשֶ ָכל  ּבְ ה,  ְרּבֶ ּתַ ּוְבִחּיּות   75
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לּו  ַהּלָ ְתרֹונֹות  ַהּיִ מּוָתה  ַהּתְ ן  ּבֶ יֵדי  ּבִ
ֵמֶהם  ֶאָחד  ִאם  ַאְך  ָיד.  רַֹחב  ּבְ ְמצּוִיים 

ַח.  ִקּפֵ ֲאִצילּותֹו  ָהִאיׁש,  ִיּפֹל  יֹאַבד, 

ּנּו,  ִמּמֶ ַהֵחרּות  ֶאת  ִלְגזֹל  ָיכֹול  ֵחְטא  ַרק 
 , ָהֱאלֹּהַ ֶחֶסד  ֶאת  לֹל  ִלׁשְ ְרּבֹו  ּוִמּקִ

קֶֹדׁש.  ְלֶהֶבת  ׁשַ אֹור  ֶאת  תֹוכֹו  ּבְ יר  ּוְלַהְקּדִ

ן  ּכֵ ִאם  א  ֶאּלָ בֹודֹו  ּכְ ָהִאיׁש  יב  ָיׁשִ ְולֹא 
ְוַעל   – ַהֵחְטא  ַער  ּפָ  – ֶהָחֵסר  ֶאת  א  ְיַמּלֵ

ְוֵסֶבל.  ְדַוי  ּבִ ר  ְיַכּפֵ ע  ָ ַהְמֻרּשׁ ָהעֶֹנג 

מּור  ּגָ ֵחְטא  ֶפׁש  ַהּנֶ ָחְטָאה  י  ּכִ ְוַיַען 
ה  ּנָ ִמּמֶ ַהּתֹם  ל  ִנּטַ ָהִראׁשֹון,  ַרע  ּזֶ ּבַ
ָהֵעֶדן.  ן  ּגַ ה  ּנָ ִמּמֶ ל  ִנּטַ ַהּתֹם  ְוִעם 

 – ָאחֹור  יבֹו  ַלֲהׁשִ ָלַעד  ן  ִנּתָ ְולֹא 
 – א  ַהּנֹוׂשֵ ֶאת  ְבַחן  ּתִ ֵלב  ְתׂשּוַמת  ּבִ ִאם  זֹאת 

ַנִים: ְ ִמּשׁ ֶאָחד  ִמְכׁשֹול  ֵיָחֶצה  ִאם  י  ְלּתִ ּבִ  90

ָהֱאלֹּהַ  ֶחֶסד  ּבְ ָאָדם  ה  ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ אֹו 
ַעְצמֹו  ָהִאיׁש  ׁשֶ אֹו  ֲחָטָאיו,  ַעל  מֹוֵחל 
ֶלת.  ִאּוֶ י  ַמֲעׂשֵ ַעל  ִחיר  ַהּמְ ֶאת  ם  ּלֵ ְיׁשַ

הֹום  ַהּתְ עֶֹמק  ּבְ ֵעיֶניָך  ֶאת  ן  ּתֵ ה  ַעּתָ
ֵהיֵטב,  אֹוָתן  ּוְלטֹׁש   – ַצח  ַהּנֶ ָחְכַמת  זֹו  ל  ׁשֶ

ָאְזֶניָך.  ּבְ ִמיַע  ְלַהׁשְ ָבַרי  ּדְ ׁש  ֲאַבּקֵ ֵעת 

ָמנּוַע.  ֲחָטָאיו  ֶאת  ִלְמחֹות   – ָאָדם  בּול  ּגְ ַצר 
ִלְזּכֹות  ׁש  ּקֵ ּבִ ֶהם  ּבָ רּוַח  ֶפל  ְוׁשֵ ְצִניעּות 

ֶהם  ּבָ ָהָיה  י  ּדַ לֹא  ַעל,  ִמּמַ ָרה  ַכּפָ ּבְ

חֹוֵטא  ִהְמִריא,  ֵאָליו  ִמּגַֹבּה  ְלהֹוִרידֹו 
ִלְכּפֹות  ּכֹחֹו  ָעַמד  ְולֹא  ִצּיּות.  ִאי  ּבְ

ָהעֶֹנׁש.  ֻחְמַרת  ְמלֹוא  ֶאת  ָיָדיו  מֹו  ּבְ ַעְצמֹו  ַעל 
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ּלֹו,  ׁשֶ ָאְרחֹוָתיו  ּבְ ָהֵאל,  ִנְדַרׁש  ן  ּכֵ ַעל 
ר,  ׁשָ ַהּיָ ֶרְך  ּדֶ ֶאל  ָהָאָדם  ֶאת  יב  ְלָהׁשִ

ַיַחד. ם  ּגַ יֶהן  ּתֵ ׁשְ ּבִ אֹו  ָרִכים  ּדְ י  ּתֵ ְ ִמּשׁ ַאַחת  ּבְ  105

ַעׂש,  ַהּמַ ַרב  הּו  עֹוׂשֵ ֵעיֵני  ּבְ ַיַען  ַאְך 
ָהֲאֵחִרים  ְלֵעין  הּוא  ה  ַגּלֶ ּמְ ׁשֶ ָכל  ּכְ

נֹוֵבַע, ּתֹוכֹו  ּמִ ׁשֶ ָבב  ַהּלֵ ּגֶֹדל  ֶאת 

ַהֶחֶלד  ְמלֹוא  ַעל  ר  ֲאׁשֶ ָהֱאלִֹהי,  ַהּטֹוב 
ָהְלָאה  ָלֶלֶכת  ַמח  ׂשָ יַע,  ַמְטּבִ חֹוָתמֹו  ֶאת 

ַעם.  ּפַ עֹוד  ְלרֹוֶמְמֶכם  ּלֹו  ׁשֶ ּוְבַדְרּכֹו 

ִראׁשֹון,  יֹום  ַחר  ְלׁשַ ַאֲחרֹון  ַלְיָלה  ין  ּבֵ
יֹוֵתר  ֻמְפָלא  ה  ַמֲעׂשֶ ִיְהֶיה  ְולֹא  ָהָיה  לֹא 

 . ֱאלֹּהַ ה  ָעׂשָ ָרָכיו  ּדְ י  ּתֵ ׁשְ ּבִ ְלֵעת  ה  ִמּזֶ

ִהְקִריב  ֵלב  ְורַֹחב  ַחְסּדֹו  רֹב  ּבְ הּוא  י  ּכִ
ָלֶבַטח  ֱאנֹוׁש.  ָירּום  ְלַבֲעבּור  ַעְצמֹו 

ע;  ׁשַ ּפֶ ַעל  ִחיָלה  ַהּמְ ִמן  ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ דֹול  ּגָ

ּתֹוֶחֶלת  ַחְסרֹות  ָהיּו  ָרִכים  ַהּדְ ֶיֶתר  ל  ּכָ
ָלַבׁש  ָהֱאלִֹהים  ן  ּבֶ ּה  ּבָ ִמּזֹו  ְלַבד 

ְוֶצֶדק. ה  ַנֲעׂשָ ין  ּדִ ְוָכְך  ָאָדם,  ְבִנית  ּתַ  120

ְלִכּסּוֶפיָך,  ׁשּוָבה  ּתְ ת  ּתֵ ְלַמַען  ה  ַעּתָ
ֶאָחד  סּוק  ּפָ ְלָך  ַאְבִהיר  ְוַגם  ָאׁשּוב 
מֹוִני.  ּכָ ָעְמקֹו  ְלָכל  ִביֵנהּו  ּתְ ׁשֶ ֵדי  ּכְ

ָעָפר  ֵאׁש,  ּבְ יט  ַאּבִ ִים,  ּמַ ּבַ יט  'ַאּבִ ּתֹאַמר, 
ֵצרּוֵפיֶהם  ל  ּכָ ֶאת  ֶאְרֶאה  ּוָבֲאִויר, 

ׁשֶֹרׁש.  ַעד  ֶנֱהָרִסים  ַמֵהר,  ִלים  ּכָ ְוֵהם 

ּוְלִפיָכְך  – ָהֵאל  רּוֵאי  ּבְ ֵהם  ם  ּגַ זֹאת  ִעם 
קֶֹדם,  ָבַרִיְך  ּדְ ָהיּו  ֱאֶמת  אֹודֹוָתם  ִאם 

ֵמֶהֶרס.'  מּוָגִנים  ֵהם  ִלְהיֹות  ָהיּו  ְצִריִכים 
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ַהּטַֹהר  ּוְמחֹוזֹות  ָאִחי,  ְלָאִכים,  ַהּמַ
 – לֹוַמר  ן  ִנּתָ  – ִנְבְראּו  ה,  ַעּתָ ּכֹן  ׁשְ ּתִ ֶהם  ּבָ
ה.  ֵהּנָ ַעד  ֵמָאז  נֹוְתרּו  ְוָכְך  ֵלמּות,  ׁשְ ְכִליל  ּבִ

ָמִניָת,  זֹאת  ּבְָ אֹוָתם  ַהְיסֹודֹות,  עֹוד  ּבְ
צּוָרָתם  ּבְ ֵמֶהם,  נֹוָצר  ר  ֲאׁשֶ ְוָכל 

ִמּקֶֹדם. ִנְבָרא  ר  ֲאׁשֶ ַהּכַֹח  ִמן  ֵהם  ָזכּו   135

ְך  ּכָ ַהחֶֹמר;  ִנְבָרא  ְיסֹודֹות  ּבַ ְוָכְך 
אֹוָתם  ַהּסֹוְבִבים  ּכֹוָכִבים  ּבַ ִנְבָרא 

ְותֶֹכן.  צּוָרה  ֶהם  ּבָ ַהּנֹוֵתן  ַהּכַֹח 

ֵאּלּו  ֵהם  ּוְתנּוָעתֹו  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר 
ֶנֶפׁש  ֶאת  ְסֻגּלֹוֵתיֶהם  כַֹח  ּבְ ִצים  ַהְמַחּלְ

ַיַחד.  ם  ּגַ ְוצּוָרתֹו  ְוַהּצֹוֵמַח  ַהַחי 

ַהְמרֹוָמם  ַהֶחֶסד  יֶכם  ַחּיֵ ֶאת  ֲאָבל 
ה,  ַרּבָ ּוְבַאֲהָבה  ֵמִפיַח,  ִרין  ֵמיׁשָ ּבְ

ָלֶנַצח.  ּתֹוְקקּו  ׁשְ ּתִ ֵאָליו  ן  ּכֵ ַעל  ר  ֲאׁשֶ

ּנּו  ִמּמֶ ְתָך,  ִחּיָ ּתְ ל  ׁשֶ יֹון  ַהִהּגָ ה  ִהּנֵ
ִלְזּכֹר ַאף  ָעֶליָך  אּוָלם  ּתּוַכל,  ִלְגזֹר 

 , נֹוַצְרּתָ ֱאנֹוׁש  ן  ּבֶ ל  ׁשֶ ַתְבִניתֹו  ּבְ יַצד  ּכֵ

הֹוֶריָך." ֵני  ׁשְ ֶאת  ָהֵאל  ָרא  ּבָ ית  ֵראׁשִ ּבְ ֵעת    148
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בוטיצ׳לי. סנדרו  וביאטריצ׳ה.  דנטה 
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קנטו שמיני 

נשמות  שוכנות  בו  נוגה,  כוכב  הוא  השלישי,  הרקיע  אל  נוסקים  וביאטריצ'ה  דנטה 
אוהבות. ביניהן שרל ַמרֶטל, המספר על עצמו ועל רוברט אחיו, וכן מבהיר את סוגיית 

בעיסוקיהם.  השוני  ואת  אדם  בני  של  באופיים  הריבוי 

ַאְפרֹוִדיֶטה,  ׁשֶ ַלְחׁשֹב  ָטעּו  ָעָבר  ּדֹורֹות 
ַאְרָצה  ֶרת  ּגֶ ַהְמׁשַ ְפּתֹור  ּכַ ת  ְיֵפהִפּיַ

סֹוֶבֶבת.  י  ִליׁשִ ׁשְ חּוג  ּבְ ים,  חּוׁשִ ֵטרּוף  ת  ֶחְמּדַ

ֶדם,  ִמּקֶ ָהָאָדם  ֵני  ּבְ ָטעּוָתם,  ּבְ לּוִאים  ּכְ
ְוֶזַבח,  ן  ָקְרּבָ ֶהֱעלּו  ְכבֹוָדּה  ּלִ ׁשֶ י  ּדַ לֹא 

ֶנֶדר,  ָלּה  עּו  ּבְ ְוִנׁשְ ַלַהט  ּבְ אֹוָתּה  ָעְבדּו 

ּיֹוֶנה,  ּדִ ּוְלהֹוָרָתּה  ָסְגדּו  ידֹון  ְלקּוּפִ ם  ּגַ
ֵכן  מֹו  ּכְ ּה,  ִאּמָ ְוזֹו  ֲעָרץ  ַהּנַ ָנּה  ּבְ ֶזה 

ידֹו.  ּדִ ל  ׁשֶ ֵחיָקּה  ּבְ ָנח  ידֹון  קּוּפִ י  ּכִ ָאְמרּו 

י,  ַתְחּתִ ּפָ יִרי  ׁשִ ֶאת  ּה  ּבָ ִמּזֹו  ֵאפֹוא  ה  ִהּנֵ
ה,  ַהַחּמָ ַעל  עֹוֵגב  ּכֹוָכב  ם  ׁשֵ ֶאת  ָנְטלּו 

ֵמֲאחֹוֶריָה.  ים  ְלִעּתִ ָפִנים  ִמּלְ ים  ְלִעּתִ

ְמרֹוָמיו,  ֶאל  י  ָנַסְקּתִ י  ּכִ י  ּתִ ַחׁשְ לֹא  ֲהַגם 
י,  ַכְנּתִ ׁשָ ּתֹוכֹו  תֹוְך  ּבְ ָסֵפק  ְללֹא  ֲאָבל 

ִים. ּתַ ְ ַהּשׁ ֵעיַני  ְזפּו  ׁשָ ֲאהּוָבִתי  ְיִפי  ֵעת   15

ְלֶהֶבת,  ַ ַהּשׁ ַלַהב  ּבְ ִנְגֶלה  ִניצֹוץ  ּוְכמֹו 
ָמר  ִנׁשְ קֹולֹות,  ְבִליל  ּבִ עֹוֶלה  ַהּקֹול  מֹו  ּכְ אֹו 

ֶתר,  ַהּיֶ ְוִנְכָנִסים  יֹוְצִאים  עֹוד  ּבְ ְצִלילֹו, 

ּואֹות  ּשׂ ַהּמַ ֵאׁש  ֶאת  ָרִאיִתי  ֶזה  אֹור  ּבְ ְך  ּכָ
ְלַאט,  ָחגֹות  ֵמֶהן  ַמֵהר  ַסּבֹות  ֵמֶהן 

ּדֹוַמִני.  ֻמְפָנם,  ָחזֹון  ֵמֵעין  י  ּפִ ַעל  ְוזֹאת 
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ָלַעִין,  לּויֹות  ּגְ ֵמֶהן  ְסמּויֹות  ֵמֶהן  רּוחֹות, 
ְתּבֹוֵנן  ַהּמִ ְלֵעין  זֹות  ֶנְחּפָ ּכֹה  ֵאיָנן 

ַרח,  ַהּקֶ ֵמַעְנֵני  ַאְרָצה  ְנַחְתָנה  ּתִ ְלֵעת 

ְקָראֵתנּו  ּלִ ׁשֶ ָהֵהן  ֱאלֹּהַ  ֲאבּוקֹות  ּכַ
ָחְדלּו, חֹוָלן  ּמְ ּמִ ׁשֶ ַאַחר  ְמַמֲהרֹות 

ְוקֶֹדׁש.  ָמרֹום  ְרֵפי  ׂשַ ֵהֵחּלּו  ּבֹו  ׁשֶ ָמחֹול 

ימּו  ִהְקּדִ בֹוָאם  ּבְ ׁשֶ ָהֵהם  רֹונֹות  ּוִמּגְ
ָעֵרב,  ּכֹה  ַלַחן  ּבְ ְעָנא  הֹוׁשַ ִמְזמֹור  ָעָלה 

מַֹע. ִלׁשְ אֹותֹו  ִנית  ׁשֵ ֶחְפִצי  ֵמָאז  י  ּכִ ַעד   30

ֵאֵלינּו:  ְוָסח  ָקַרב  ֵמֶהם  ֶאָחד  ֲאַזי 
ְלֶחְפְצָך  ָסִרים  ם  ּלָ ּכֻ אן  ּכָ ּנּו  "ִהּנֶ

ר.  ְואֹׁשֶ ָרצֹון  ִביעּות  ׂשְ ְלָך  ִלְגרֹם  ְנכֹוִנים 

ֶאָחד,  ָצָמא  ֶאָחד,  ָנִתיב  ֶאָחד,  חּוג  ּבְ
 , ֱאלֹּהַ ְנִסיֵכי  ִעם  ּפֹה  ֲאַנְחנּו  ָחִגים 
 : ַתְבּתָ ּכָ ְך  ּכָ ֲעֵליֶהם  עֹוָלְמָך  ּבְ עֹוְדָך 

ְרִקיִעים.'  ּבָ ׁשֶ י  ִליׁשִ ׁשְ ִניַע  ּתָ בּוַנְתֶכם  ּתְ 'ׁשֶ
ן  ּכֵ ַעל  ִהיא,  ֶלֶמת  ֻמׁשְ ַאֲהָבֵתנּו,  ה  ַרּבָ

א."  ֶאְתַנְחּתָ ל  ׁשֶ ֵמֶרַגע  ִאיׁש  אן  ּכָ ַגע  ִיּפָ לֹא 

אִתי  ָנׂשָ ַהּמֹוִקירֹות  ֵעיַני  ֶאת  ׁשֶ ְלַאַחר 
יָמה,  ִהְסּכִ ן  ִעּמָ ְוזֹו  ְלָבִבי,  ֶבֶרת  ּגְ ֶאל 

ָבֶריָה,  ִמּדְ ֵהן  ְבעּו  ׂשָ ָרצֹון  י  ּכִ ְוַיַען 

ִהְבִטיַח.  ַרּבֹות  ּכֹה  ׁשֶ ָהאֹור  ֶאל  ֵהֵסּבּו 
י,  ַאְלּתִ ׁשָ ִלי,"  ָנא  ֱאמֹר  ֶזה?  הּוא  ה  ַאּתָ ִמי  "ַאְך 

יָעה.  ִהּבִ ֵאָלִתי  ׁשְ ה  ַרּבָ ְוַאֲהָבה   45

ִהְרִקיַע,  הֹודֹו  ְוכֹה  ָהאֹור,  ַפע  ָ ׁשּ ַמה  הֹו 
חֹוֵבר  רֹו,  ָאׁשְ נֹוָסף  ָהֵכיַצד  ָרִאיִתי 

י.  ְרּתִ ּבַ ּדִ ֵאָליו  ְלֵעת  ִעּנּוָגיו  ֶיֶתר  ֶאל 
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ָקַצר  ְזַמן  "ְלֶפֶרק  ר:  ּבֵ ּדִ ֶנֱהַפְך,  ּכֹה 
י  ַחּיַ ָאְרכּו  לּו  ַאְך  ֶחֶלד,  ּבַ י  ַרְדּתִ ׂשָ

בֹאָנה.  ּתָ ּבֹוא  עֹוד  ר  ֲאׁשֶ ָהָרעֹות  אּו  ּבָ לֹא 

אֹוִתי  יפֹות  ּקִ ַהּמַ ָהַרב  ִרי  ָאׁשְ ַקְרֵני 
מֹוִני  ּכָ ְטָך,  ּבָ ִמּמַ ָסמּוי  אֹוִתי  ׁשֹוְמרֹות 

י.  ֶמׁשִ ּבְ ָהֲעטּוָפה  ַהּתֹוַלַעת  ֶרֶמׂש  ּכְ

ַטַעם,  ּה  ּבָ ָהָיה  ֵאַלי  ַאֲהָבְתָך  ָאֵכן, 
ִתי  ִחּבָ ֵהִניָבה  ָחִייִתי,  עֹוד  ַרק  לּו  י  ּכִ

רּוַח.  ּבָ ף  ִנּדָ ָעֶלה  ָתם  ִמּסְ יֹוֵתר  ְלָך 

ָהרֹון  ְנַהר  מֹאל  ִלׂשְ ָהרֹוֶחֶצת  ָהָאֶרץ 
ַהּסֹוְרג,  ְנַהר  ּבִ ֵמיָמיו  ְטְמעּו  ּנִ ׁשֶ ַאַחר 
ָעֶליָה, לֹט  ִלׁשְ ַהּיֹום  בֹוא  ּבְ ִלי  ָנכֹוָנה   60

אּוסֹוְנָיה  ל  ׁשֶ ֶרן  ַהּקֶ ָהְיָתה  י  ּלִ ׁשֶ ם  ׁשֵ ּכְ
ּוְבָקטֹוָנה,  אִרי  ּבָ ּבְ ָגֵאָטה,  ּבְ ּגֹוֶבֶלת 

רֹוְנטֹו.  ְוַהּטְ ְרֶדה  ַהּוֶ ׁשֹוְטִפים  ם  ַלּיָ ם  ָ ִמּשׁ

ֶתר  ַהּכֶ ַרּקֹוַתי  ַעל  ִהְבִריק  ָבר  ּכְ ֶזה  ה  ִהּנֵ
ְלַאַחר  ה,  נּוּבָ ּדָ ְלחֹוף  חֹוזֹות  ַהּמְ ל  ׁשֶ

ְרַמְנָיה.  ּגֶ ל  ׁשֶ בּוֶליָה  ּגְ נֹוֵטׁש  ָהר  ַהּנָ ׁשֶ

ינֹות  ּבֵ ִחיָרה  ׁשְ ַהּמַ ה,  ְטִריַנְקִרּיָ ְיִפי  ְוֵהן 
ם  ַהּיָ ְלׁשֹון  ְלחֹוף  לֹורּוס,  ּוּפֶ ִקינּוס  ּפָ

 – ֶהֶרף  ִלי  ּבְ אֹוָתּה  ה  ַמּכָ ְזָרח  ִמּמִ רּוַח  ּה  ּבָ

 – ֵאּלּו  ֵהם  ְפִרית  ּגָ ֵאֵדי  א  ֶאּלָ ִטיֵפאּוס  לא 
ְלֶמֶלְך  עֹוד  ה  ֵהּנָ ַעד  אי  ַוּדַ ָהְיָתה  ה  ְמַצּפָ

ְורּודֹוְלפֹו.  ַקְרלֹו  ֵנֶצר  ֵמֲחָלַצי,  יֹוֵצא 

ִמיד  ּתָ ר  ֲאׁשֶ ָחת  ֻמׁשְ ְלטֹון  ׁשִ לּוֵלא  זֹאת  ל  ּכָ
יו,  ְחּתָ ּתַ ֱאָנק  ַהּנֶ ָהָעם  ֵלב  ֶאת  ֵמִסית 

ֶות!' 'ַלּמָ ַהּזֹוֲעִקים:  ֶלְרמֹו  ּפָ י  ַאְנׁשֵ ֶאת  ך  ּכָ  75
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ֵמרֹאׁש,  ָבִרים  ַהּדְ ֶאת  ָאִחי  ָרָאה  ַאְך  לּו 
ַהחֹוֵמס  ֵמָעְנָיּה  ָהָיה  ָנס  ָבר  ִמּכְ ֶזה 

ְוֵסֶבל.  ָצרֹות  ְמקֹור  זֹו,  ָקָטלֹוְנָיה  ל  ׁשֶ

ָאִחי,  י  ּכִ הּוא  ָנחּוץ  ָהֱאֶמת  ְלַמַען  י  ּכִ
ַהְטִעין  ִמּלְ ִיְמַנע  ַאֵחר,  הּו  ִמיׁשֶ אֹו 

ֵנֶטל.  ּתֹוֶסֶפת  עֹוד  ּבְ לֹות  ּכְ ַעד  דּוׁש  ּגָ ִסּפּון 

ִלּבֹו  ְלָאב  ֶצֱאָצא   – ָהַעִין  ָצַרת  רּוחֹו 
ֵאיֶנּנּו  ׁשֶ ְלַגִיס  ְזקּוָקה   – ָהָיה  ָרָחב 

ֶסף."  ּכֶ ֶבַצע  ּבְ ִלְגּדֹׁש  יָסיו  ּכִ ֶאת  ַרק  ָנחּוׁש 

ר  ָהאֹׁשֶ ַרב  י  ּכִ ָך,  ּבְ ֶאְבַטח  י  ּכִ "ַיַען 
ִמּלֹוֶתיָך,  ִהְמִטירּו  ָעַלי  זֹאת  ּבָ ר  ֲאׁשֶ

ְבֵעיֶניָך,  ּכִ ֵעיַני  ּבְ ֵזֶהה  מֹוִרי,  ְוהּוא, 

ֶזה  ֲהֵרי  ָמר,  ּגְ ֶאל  ּוָבא  ַמְתִחיל  טֹוב  ל  ּכָ ּובֹו 
ֵני  ּפְ ֶאת  י  ּכִ ָלַדַעת  ַרב  ר  אֹׁשֶ ִלי  ֵמֵסב 

. ְרּתָ ּבַ ּדִ ֵאַלי  עֹוד  ּבְ ָרִאיָת  ָהֱאלִֹהים   90

ִלי,  ֱאמֹר  טּוְבָך,  ּבְ ַאְך  ַנַחת,  רֹב  ִלי  ֵהַסְבּתָ 
ָך:  ּלְ ׁשֶ ָבִרים  ַהּדְ ִמן  י  ּבִ ָעָלה  ָסֵפק  ן  ּכֵ ׁשֶ

ַיְצִמיַח?"  ים  אּוׁשִ ּבְ ִרי  ּפְ טֹוב  ֶזַרע  ֶזה  יַצד  ּכֵ

ִאם  "ּבְ יב:  ֵהׁשִ ְוהּוא  י  ְרּתִ ּבַ ּדִ ֵאָליו  זֹאת  ּכָ
ָלּה  ְפֶנה  ּתַ ַאַחת,  ֱאֶמת  ְלַהְראֹוְתָך  אּוַכל 

קֶֹדם.  ּכְ ָך  ּבְ ּגַ ְולֹא  ה  ֵמַעּתָ ֶניָך  ּפָ

ּוֵמִניַע  יַע  ּבִ ַמׂשְ ר  ֲאׁשֶ ַהּטֹוב  ְזכּות  ּבִ
ָחה  ּגָ ַהַהׁשְ יל,  ַמְעּפִ ה  ַאּתָ ּה  ּבָ זֹו  ַמְלכּות 
ה; ֵאּלֶ ַמִים  ׁשָ ְרֵמי  ּגַ ֶקֶרב  ּבְ ָנתּון  אֹון  ִהיא 

ֶלֶמת  ֻמׁשְ ַעְצָמּה  ִלְכׁשֶ ִהיא  ׁשֶ ּוְברּוחֹו 
ִאם  י  ּכִ רּוִאים,  ַהּבְ ל  ׁשֶ ִטְבָעם  ַרק  לֹא  ׁשֹוֵכן 

ְבַטְחָנה.  ּתַ ַרְוָחָתן  ֶאת  ר  ֲאׁשֶ ֻגּלֹות  ַהּסְ ם  ּגַ
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ּפֹוֵגַע  זֹו  ת  ׁשֶ ִמּקֶ ַהּנֹוֶרה  ל  ּכָ ן  ּכֵ ַעל 
ִמּקֶֹדם,  ְבֲחָרה  ּנִ ׁשֶ ָרה  ּטָ ּמַ ּבַ ר  ַהְיׁשֵ

ַעד.  ַלּיַ ן  ַהְמֻכּוָ ַהֵחץ  ן  ּכֵ מֹוהּו  ּכָ  105

ַסְעּתָ  ּפָ ּבֹו  ַחק  ַ ַהּשׁ ָבר,  ַהּדָ ְך  ּכָ לּוֵלא 
ְצרּוָרה, ָצָרה  ְמחֹוֵלל  יו  ַמֲעׂשָ ּבְ ָהָיה 

ְוֶהֶרס.  ֳחָרבֹות  י  ּכִ נּות  ָאּמָ ְמֶלאֶכת  לֹא 

יָנה  ּגֶ ׁשְ ּתִ ן  ּכֵ ִאם  א  ֶאּלָ ֵכן,  ִיּתָ לֹא  זֹאת  ַאְך 
ֶפרֹות,  ַהּסְ ּכֹוְכֵבי  ֶאת  ִניעֹות  ַהּמְ בּונֹות  ּתְ

ּכַֹח.  ן  ּבָ ן  ּתֵ ּתִ לֹא  ׁשּוב  ֶהָעל  בּוַנת  ּתְ ְוִאם 

אּוִרים?"  ּבֵ זֹו  ֶלֱאֶמת  ה  ַאּתָ ָצִריְך  ַהעֹוד 
ר  ֶאְפׁשָ יַצד  ּכֵ רֹוֶאה  י  ֵאיֶנּנִ "לֹא,  י:  ְבּתִ ֵהׁשַ

ַבע."  ַהּטֶ יו  ַמֲעׂשָ ּבְ ַעם  ּפַ ֵאי  ל  ׁשֵ ִיּכָ י  ּכִ

בֹו  ַמּצָ ֶאת  ַהִאם  ִלי,  "ֱאמֹר  הֹוִסיף:  ְוהּוא 
ָהָיה?"  ֶאְזָרח  לּוֵלא  ָאֶרץ  ּבָ ָאָדם  ֶהְחִמיר 

צֶֹרְך."  ֵאין  "ּוִבְרָאיֹות  י,  ְבּתִ ֵהׁשַ ד  ִמּיָ "ָאֵכן," 

ִיְחֶיה  לֹא  ִאם  ֶאְזָרח  ִלְהיֹות  ״ַוֲהיּוַכל 
ׁשֹונֹות?  רֹות  ּוְבִמׂשְ ְרּכֹו  ּדַ י  ּפִ ַעל  ִאיׁש  ִאיׁש 
ָאִריְסטֹו." ֶכם,  ַרּבְ ַתב  ּכָ ָהֱאֶמת  ֶאת  ִאם  לֹא   120

ְוָאז  ל,  ַהּצֵ יְך  ִהְמׁשִ ַהּזֹאת  ה  ֻקּדָ ַהּנְ ַעד 
ַעׂש,  ַהּמַ י  ְרׁשֵ "ׁשָ ְוָסח:  יַע,  ִהּגִ ְסָקָנה  ַלּמַ

ְלַמַען  ּנֹות,  ּוְלׁשַ ְלַהְחִליף  ֵיׁש  אֹוָתם 

ֵורֹוׁש  ֲאַחׁשְ ְוֶזה  סֹולֹון,  ֵלד  ִיּוָ ֶזה 
ר  ֲאׁשֶ ְוָהַאֵחר  יֶצֶדק  ַמְלּכִ ֶזה  ִיְהֶיה 

ַדלֹוס.  ּדֶ נֹו,  ּבְ ָאַבד  ַמְיָמה  ׁשָ ְמעֹופֹו  ּבִ

חֹוָתם  ׁש  ּמֵ ַהְמׁשַ ַהּסֹוֵבב,  ַבע  ַהּטֶ
ֶלאֶכת,  ּמְ ּבַ ֵמיִטיב  ֲהַגם  מּוָתה,  ּתְ ן  ּבֶ ְלדֹוַנג 
ֵנהּו.  ִמׁשְ ְלֵבין  ֶאָחד  ִית  ּבַ ין  ּבֵ ַמְבִחין  ֵאינֹו 

Dante Book 3.indb   144 6/7/2009   2:11:16 PM



145
העדן

ְוַיֲעקֹב  ו  ֵעׂשָ ּבֹו,  נֹוְלדּו  ִמּיֹום  ן  ּכֵ ַעל 
ָסחּו,  ִקיִרינּוס  ְוַעל  ֵמֵרֵעהּו,  ִאיׁש  ׁשֹוִנים 

ֶלד.  ַהּיֶ ֲאִבי  ַמְרס  י  ּכִ ֵיבֹוׁש,  ָאִביו  ּבְ ן  ּפֶ

ֶרְך  ּדֶ ּבַ ִיְבַחר  ִמיד  ּתָ ַהּנֹוָלד  ַבע  ַהּטֶ
לּוֵלא  ַרְגֵליֶהם,  ֶאת  ְרכּו  ׂשֵ מֹוִליָדיו  ּה  ּבָ

יָה. ֻחּקֶ ֶאת  ִליָטה  ִהׁשְ ַמְעָלה  ִמּלְ ָחה  ּגָ ַהַהׁשְ  135

ָהָיה;  ָך  ַגּבְ ּבְ ׁשֶ ֵאפֹוא  מּוְלָך  ב  ִנּצָ
 , ַרְמּתָ ּגָ ִלי  ר  אֹׁשֶ ָמה  ַדע  ּתֵ י  ּכִ ּוְלַמַען 

נֹוֶסֶפת.  ַמְסָקָנה  ּבְ אֹוְתָך  יׁש  ַאְלּבִ זֹאת  ּבָ

סֹוֵתר  ַהּגֹוָרל  ִאם  ִמיד,  ִמּתָ ַבע  ַהּטֶ
ָלְך  ׁשְ ַהּמֻ ַרע  ּזֶ ּכַ מֹותֹו  ּכְ ְרצֹונֹו,  ֶאת 

ַיְצִמיַח.  ים  אּוׁשִ ּבְ ִרי  ּפְ ּדּול,  ּגִ ְלֵבית  ִמחּוץ 

ָהָאֶרץ  ֵהיֵטב  ים  ׂשִ ּתָ ּה  ִלּבָ ֶאת  ִאם  ֲאָבל 
ַבע,  ַהּטֶ ָיָדיו  מֹו  ּבְ יַח  ַמּנִ ַלְיסֹודֹות 

יָה.  ַעּמֶ ֵני  ּבְ ִעם  יִטיב  ּתֵ ְבֶנה,  ּתִ ַוֲעֵליֶהם 

ְלֶחֶרב,  ַהּנֹוָלד  ֶאת  ם  ֲהַפְכּתֶ ם  ַאּתֶ אּוָלם 
ימּו  ׂשִ ּתָ ֶכם  ּוְלַמְלּכְ ׁש,  ִמְקּדָ ּבְ ְלכֶֹמר 

ּקֶֹדׁש.  ּבַ תֹו  ִפּלָ ּתְ ֶאת  את  ָלׂשֵ ַהּנֹוָעד  ֶאת 

ם.״ ְרּתֶ ִהּדַ ַרְגְלֶכם  ְך  ּכָ ר  ׁשָ ַהּיָ ֶרְך  ִמּדֶ   148
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איש  פֹולקֹו  טֶרוויזֹו.  של  מאבקיה  ועל  עצמה  על  לדנטה  מספרת  רומנו  דה  קּוניָצה 
עינה  צרות  על  דעתו  את  ומרצה  הזונה,  רחב  ועל  עצמו  על  הדיבור  את  מרחיב  ַמרסיי 

הכנסייה.  של 

יַלִני  ּכִ ִהׂשְ ׁשֶ יָון  ּכֵ אָוה,  ַהּנָ ְקֶלֶמְנֶצה 
אֹוָתן  ִזימֹות  ַהּמְ ְדַבר  ּבִ יֵרְך,  ַיּקִ ְרל  ׁשַ
יַח:  ֵהׂשִ ֲאַזי  ַזְרעֹו,  ָהֵעת  בֹוא  ּבְ ִיְנַחל 

ִנים." ָ ַהּשׁ ִיּסֹּבּו  ַמִים,  יָך  ּפִ ֶאת  א  "ַמּלֵ
בֹוא  ּתָ ִסְבֵלְך  תֹם  ּבְ אַֹמר,  זֹאת  ַרק  ן  ּכֵ ַעל 

ֶצֶדק.  ּבְ ע  ּצַ ּבֻ ר  ֲאׁשֶ ָקם  ַהּנָ ַעל  ִקיָנה 

דֹוׁש,  ַהּקָ ּזַֹהר  ּבַ ה  ַהַחּיָ זֹו  ְוֶנֶפׁש 
 – טֹוֶעֶנת  אֹוָתּה  ר  ֲאׁשֶ  – ה  ֵהֵסּבָ ה  ַהַחּמָ ֶאל 

ַפע.  ֶ ַהּשׁ ְמקֹור  ַלּכֹל  הּוא  ׁשֶ ַהּטֹוב  ֶאל  מֹו  ּכְ

ִריָאה  ּבְ ִויצּוֵרי  ּתֹועֹות  מֹות  ְנׁשָ הֹו, 
ְלָבָבם  ֶאת  עֹוד  ּבְ בֹוד,  ּכָ ֶנֶעְדֵרי 

ַלֶהֶבל! ֵניֶהם  ּפְ אּו  ִיּשְׂ ָיִסירּו,  ֶעְליֹון  ִמּטֹוב 

זַֹהר,  רּוַח  עֹוד  ֵאַלי  ָקְרָבה  ה  ִהּנֵ ֲאָבל 
לּוי  ּגָ אֹות  ִלי  ְלָחה  ׁשָ אֹוָרּה,  ּגֹוֵבר  ּוְבעֹוד 

ֲחָסֶדיָה. ַפע  ֶ ִמּשׁ ִלי  ָלֵתת  ֶחְפָצּה  ּבְ י  ּכִ  15

י  ּנִ ִמּמֶ קּו  ֻנּתְ ּלֹא  ׁשֶ יַאְטִריֶצ'ה,  ּבֵ ל  ׁשֶ ֵעיֶניָה 
ִלי  ָנְתנּו  ֲעָלה  ַהּנַ ְרׁשּוָתּה  ֶאת  קֶֹדם,  ּכְ

יַע.  ּבִ ְלַהׂשְ ׁשּוָקִתי  ּתְ ֶאת  אּוַכל  ֶאְרֶצה  ִאם  י  ּכִ

ִאי  "ּוַמּלְ י,  ָאַמְרּתִ ְמבֶֹרֶכת,"  רּוַח  "ּבֹוִאי, 
ִלי  הֹוִכיִחי  ְוַגם  ַמֵהר,  י  ַאְלּתִ ִמׁשְ ֶאת 

ֶקֶפת."  ִנׁשְ רּוִחי  ְהֶיה  ּתִ ְלַבד,  ּבִ ּוָבְך  ְך  ּבָ י  ּכִ

]146[
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ִלי,  ָזָרה  עֹוָדּה  ר  ֲאׁשֶ ָהאֹור,  ַמת  ִנׁשְ ְך  ּכָ ַעל 
יַע,  ִהּגִ ִזְמָרָתּה  קֹול  ִמּתֹוָכּה,  ֵמעֶֹמק, 

ֶחֶסד:  ַבר  ּדְ י  ִעּמִ ַלֲעׂשֹות  ֶחְפָצּה  ּכְ ִלי  ָעְנָתה 

ֶחֶתת  ׁשְ ַהּמֻ ִאיַטְלָיה  ְמחֹוז  ּבִ ם  ׁשָ ֵאי  ה  "ִהּנֵ
ֵמֶהם  ְעָינֹות  ַהּמַ ין  ּבֵ ֵרַע  ּתָ ׂשְ ַהּמִ

ָלִריַאְלטֹו,  ָיאֶבה  ּוּפְ ֶרְנָטה  ַהּבְ ְלֵגי  ּפַ נֹוְבִעים 

ה  ּנָ ִמּמֶ בֹוהֹות,  ַהּגְ ִמן  ֵאיָנּה   – ְבָעה  ּגִ עֹוָלה 
ה  ָנגֹּלָ ֵאׁש  ְלֶהֶבת  ׁשַ  – ָאצֹוִלינֹו  ֵאם  ָחְלָמה 

ָהָאֶרץ. ֶמְרֲחֵבי  ּבְ ִהְבִעיָרה  ֵרָפה  ׂשְ ְוזֹו   30

ָיָצאנּו.  ְוהּוא  ֲאִני  ַאַחת  ֵאם  ֵמֶרֶחם 
אן  ּכָ זֹוֶהֶרת  ֲאִני  ָהָיה,  ִמי  ׁשְ קּוִניָצה 
י.  ּתִ ׁשְ ִנְכּבַ ַהּכֹוָכב  ל  ׁשֶ אֹורֹו  ּלְ ׁשֶ יָון  ּכֵ

סֹוַלַחת.  ֲאִני  ְלַעְצִמי  ֵמַח  ׂשָ ֵלב  ּבְ ְוָכאן 
ְמַעְנֶיֶנת,  לֹא  אֹוִתי  ֶחְלִקי  ִלְמַנת  ה  ָהִעּלָ

 . ֵמּהַ ּתָ ְקֶרה  ַהּמִ ַעל  ֶהָהמֹון  ֲאִפּלּו 

אן  ּכָ זֹוֶהֶרת  ֲאִני  ָהָיה,  ִמי  ׁשְ ״קּוִניָצה 

י״ ּתִ ׁשְ ִנְכּבַ ַהּכֹוָכב  ל  ׁשֶ אֹורֹו  ּלְ ׁשֶ יָון  ּכֵ
פ.  ג’. 
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עֹוֶמֶדת  י  ִצּדִ ּלְ ׁשֶ ְקסּוָמה  ֵחן  ֶאֶבן  זֹו 
ַאֲחֶריָה  יָחה  ִהּנִ נּו,  ּלָ ׁשֶ ֶזה  ָרִקיַע  ּבְ
ֶטֶרם  ּבְ ָעֵלם  ּתֵ לֹא  ְוזֹו  ה  ִהּלָ ּתְ רֹב 

ְחלְֹפָנה.  ּתַ ִנים  ׁשָ ֵמאֹות  ֲחֵמׁש  ֶזה  ֵמֶרַגע 
ן  ְלִהְצַטּיֵ ֱאנֹוׁש  ן  ּבֶ ַעל  יַצד  ּכֵ ְרֵאה 

ַיְנִחילּו.  ים  ַחּיִ עֹוד  לֹו  יו  ַחּיָ ְלַבֲעבּור 

ַהּיֹום  כּוד  ַהּלָ ֶזה  ּדֹוֵרנּו,  ֲאַסְפסּוף  ַאְך 
ַטְלָיֶמְנטֹו,  ְלַנַחל  ָהַאִדיֶג'ה  ֶלג  ּפֶ ין  ּבֵ

הֶֹגן. ּכַ ּבֹו  ּגַ ַמְלִקים  ֲהַגם  ִמְתָחֵרט  לֹא   45

ִהְזִניחּו,  חֹוָבָתם  ׁשֶ יָון  ּכֵ ָקרֹוב  ּבְ ַאְך 
ַיֲאִדימּו  דּוָאה  ּפַ ֵני  ּבְ ָהֶרֶפׁש,  ת  ּצַ ּבִ ְלַיד 

ִויֶצ'ְנָצה.  חֹוֵפי  רֹוֵחץ  ָהר  ַהּנָ ֶזֶרם  ֶאת 

ְוַקָיאנֹו  יֶלה  ַהּסִ חֹוְבִרים  קֹום  ּוַבּמָ
ַרֲהבֹו,  ּבְ ֶמֶלְך  ֵני  ּפְ ֲעִמיד  ּמַ ׁשֶ ִמי  ֵיׁש 

ת.  ָהֶרׁשֶ יו  ְחּתָ ּתַ ה  רּוׂשָ ּפְ לֹוְכדֹו  ּלְ ׁשֶ עֹוד  ּבְ

ֶגד  ַהּבֶ ה  ַמֲעׂשֵ ַעל  קֹוֵנן  ּתְ ֶפְלְטרֹו  עֹוד 
מֹותֹו  ּכְ ַעל  ׁשֶ ה  ַמֲעׂשֶ ַעל,  ִלּיַ ּבְ ן  ּבֶ יׁשֹוף  ּבִ ל  ׁשֶ

ַמְלָטה.  ֶכֶלא  ּבְ ָאִסיר  ב  ָיׁשַ לֹא  ה  ֵהּנָ ַעד 

ַיְחִזיק  ר  ֲאׁשֶ ְמָכל  ִיְהֶיה  ְוַרב  ָעצּום 
אֹותֹו  ְוָהאֹוֵמד  ֶפָרָרה,  ֵני  ּבְ ל  ׁשֶ ָמם  ּדָ
ַע.  ִיְתַיּגֵ י  ּכִ ל,  ֶיְחּדַ קֶֹרט,  ַאַחר  קֶֹרט 

ַהּכֶֹמר  ֵלב  רַֹחב  ּבְ ָכל  ַהּמְ ֶאת  ֲאָבל 
מֹוִכיַח.  ֵבקּותֹו  ּדְ ֶאת  וֶוְלִפים,  ַהּגְ ְפֵני  ּבִ יג  ַיּצִ

ָהָאֶרץ. ִמְנֲהֵגי  ֶאת  ּתֹוֶאֶמת  ת  ַמּתָ ָאֵכן   60

 – ִפיֶכם  ּבְ ַמְלכּות,  ֵבי  מֹוׁשְ  – ָנן  ֶיׁשְ ַמְראֹות  רּום  ּבָ
ָהֱאלִֹהים,  ט  ּפַ ִמׁשְ ָעֵלינּו  קֹוֵרן  ֵמֶהן 

ְוֶצֶדק."  ֱאֶמת  ּלֹו  ּכֻ ָבֵרנּו  ּדְ ִיְהֶיה  ן  ּכֵ ַעל 
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ָהָיה  ִנְדֶמה  ְוִלי  ּמּו,  ּתַ ָבֶריָה  ּדְ זֹאת  ּבָ
ְלִעְנָיֶניָה  ָלׁשּוב  ָאֵכן  ֶחְפָצּה  ּבְ י  ּכִ

ִמּקֶֹדם.  חֹוְלָלה  ּבֹו  רֹוְקִדים,  ל  ַמְעּגַ ּבְ

י  ָיַדְעּתִ ָבר  ּכְ ֶזה  אֹותֹו  ָהַאֵחר,  ר  ָהאֹׁשֶ
ְלֵעיַני  הֹוִפיַע  ִלי,  ָהָיה  ָיָקר  ְוהּוא 

ֶמׁש.  ׁשֶ ֶקֶרן  ּבְ ה  ֻמּכֶ אֶֹדם  ּכָ ּלֹו  ּכֻ ּבֹוֵהק 

זֹוֵהר,  מֹות  ְנׁשָ ַרק  ּבְ ר  ֵמאֹׁשֶ ְרִקיִעים  ּבָ
ה  ְלַמּטָ ָלִלים  ַהּצְ ַרק  ָאֶרץ.  ּבָ ִחּיּוְך  מֹותֹו  ּכְ

ֶפׁש.  ַהּנֶ ָעְגַמת  ְלֵעת  ֲאֵפָלה  ּבָ קֹוְדִרים 

י,  ָאַמְרּתִ ָהֱאלִֹהים,"  ְלֵעין  לּוי  ּגָ "ַהּכֹל 
ָהֵאל  יט  ַיּבִ ן  ְרּכָ ּדַ ֵעיֶנִיָך,  ֶזה  "ּוִבְכָלל 
ֶניָך. ִמּפָ ֶרת  ִנְסּתֶ ָאָלה  ִמׁשְ ֵאין  ן  ּכֵ ַעל   75

ַמִים,  ׁשָ ֵלב  ֶאל  ְמָחה  ׂשִ ִמיד  ּתָ ֵהִביא  קֹוֵלָך 
ְלֶהֶבת,  ַ ַהּשׁ ֵאׁש  רּוֵכי  ּבְ ַמְלָאִכים  ֶזֶמר  ּכְ

ָנַפִים;  ּכְ ׁש  ֵ ִמּשׁ ָעׂשּוי  ָלֶהם  ס  ְרּדָ ּבַ ר  ֲאׁשֶ

יַע?  ּבִ ַמׂשְ ֵאינֹו  ֶחְפִצי  ֵאפֹוא  ֶזה  ַמּדּוַע 
 ,ֵאלֹוֶתי ִלׁשְ ין  ַמְמּתִ ָהִייִתי  לֹא  ָלֶבַטח 
ָהִייִתי."    ּבְ ה,  ַאּתָ י  ּבִ ׁשֶ ם  ׁשֵ ּכְ ַאְך  לּו 

ִים  ַהּמַ ׁשֹוְטִפים  ֵאָליו  ָהָרָחב  "ָהֵעֶמק 
ּה,"  ּלָ ּכֻ ֵבל  ַהּתֵ ֶאת  חֹוֵבק  ר  ֲאׁשֶ ם  ִמּיָ

יַח,  ִמּשִׂ ָחַדל  ְולֹא  יו  ּפִ ֶאת  ָהִאיׁש  ַתח  ּפָ

ֵמֵרֵעהּו, ִאיׁש  ַהְרֵחק  ִיְפרֹס  חֹוָפיו  ֵני  ׁשְ "ֶאת 
ּצַֹהר  ּבַ ה  ַהַחּמָ ּבֹו  ִתיב  ַלּנָ ִמְזָרָחה 

ָהאֶֹפק.  ְרצּוַעת  ֶאת  ָלִראׁשֹוָנה  ָקְבָעה 

ן,  ּכָ ְלִמׁשְ ִלי  ָהָיה  ֶזה  ֵעֶמק  ל  ׁשֶ חֹופֹו 
ִתיבֹו ּנְ ׁשֶ ּוַמְקָרה  ָהר  ַהּנָ רֹו  ֶאּבְ ין  ּבֵ

ִמּטֹוְסָקָנה. נּוָאה  ּגֶ ֶאת  ַמְפִריד  ְוהּוא  ָקָצר   90
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ְזִריָחה,  ְוַגם  ִקיָעה  ׁשְ ְלאֹוָתּה  ַחת  ִמּתַ
אִתי,  ּבָ ה  ּנָ ִמּמֶ ר  ֲאׁשֶ ְוָהִעיר  ּבּוִג'י  ׁשֹוְכנֹות 

ִהְלִהיָטה.  ְנֵמָלּה  ֶאת  ָדָמּה  ּבְ ַעם  ּפַ זֹו 

ֵמֵרַעי,  ל  ּכָ ִפי  ּבְ פֹוְלקֹו  ם  ׁשֵ ּבְ ִנְקֵראִתי 
ִמי  ׁשְ ֶאת  ָטְבעּו  ר  ֲאׁשֶ לּו  ַהּלָ ּוָבְרִקיִעים 

טֹוֵבַע.  ֶהם  ּבָ ִמי  ׁשְ ֶאת  ֲאִני  ה  ַעּתָ ה  ִהּנֵ

ִהְכִאיָבה  אּוס  ְלִסיּכֵ זֹו  לּוס  ּבֶ ת  ּבַ לֹא  ַאף 
ְתׁשּוקֹוֶתיָה  ּבִ ָרְתָחה  ַיַחד,  ּוִלְקֵראּוָסה 
ינּו;  ִהְלּבִ ַמְחְלפֹוַתי  ֶטֶרם  ּבְ ֲאַזי  מֹוִתי  ּכְ

ׁשֹוַלַחת  ּה  ַנְפׁשָ ּבְ ָיד  ה,  ֵמרֹודֹוּפֶ ִפיִליס  לֹא 
ַעְצמֹו  ֶהְרקּוֶלס  לֹא  ּה,  ּבָ ַגד  ּבָ מֹופּון  ּדֶ י  ּכִ
ֶבר.  ַהּגֶ ֵאָליו  ָאַסף  יֹוֶלה  ֶאת  ְלָבבֹו  ּבִ ֵעת 

ֲאַנְחנּו,  ִכים  ְמַחּיְ ּפֹה  אן,  ּכָ ֵחְטא  ַעל  ים  ַמּכִ לֹא  ַאְך 
ִאם  י  ּכִ זֹוֵכר,  לֹא  ִאיׁש  אֹותֹו  ָעוֹון  ַעל  לֹא 

אֹוָתנּו. ב  ַהְמַעּצֵ א,  ַהְמַנּבֵ ַלּכַֹח   105

נּות  ָהָאּמָ הֹוד  ַעל  אן  ּכָ ֲאַנְחנּו  ּתֹוִהים 
ַהּטֹוב  יַצד  ּכֵ ִנְרֶאה  הֹוִליָדה,  ָהַאֲהָבה 

ַמְעָלה.  ל  ׁשֶ ְלַמְמָלָכה  ה  ַמּטָ ל  ׁשֶ עֹוָלם  הֹוֵפְך 

ְבְראּו  ּנִ ׁשֶ ֵמֶהן  ׁשּוקֹוֶתיָך,  ּתְ ּוְלַמַען 
ְדָרׁש  ּנִ ּכַ יַע  ּבִ ַאׂשְ ֵאּלּו,  ְסֶפרֹות  ּבִ ָך  ּבְ

ַנִים:  ׁשְ אֹו  ָבר  ּדָ אֹוִסיף  אֹוָתן,  א  ּשָׂ ּתִ ְלֵעת 

ּנַֹגּה  ּבַ ֹוֵכן  ַהּשׁ ִמי  ָלַדַעת  אי  ַוּדַ ְרֶצה  ּתִ
ֵאַלי  ָסמּוְך  ּבְ אן  ּכָ יּהַ  ַמּגִ אֹורֹו  יו  ּזִ ׁשֶ

ֶמׁש.  ׁשֶ ֶקֶרן  ֶקֶפת  ִנׁשְ ְטהֹוִרים  ְבַמִים  ּכִ

ַנַחת,  רֹב  ּבְ ׁשֹוֶכֶנת  תֹוכֹו  ּבְ ָרָחב  י  ּכִ ע  ּדַ
ֵרנּו,  ִמְסּדָ ֶאל  ָחְבָרה  ּבֹו  ׁשֶ ִמּיֹום  ְוִכי 

יָעה.  ִהְטּבִ ר  ְסּדָ ַהּמִ ַעל  ּנּו  ִמּמֶ ָרם  ֵאין  חֹוָתם 
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ֵמֶאֶרץ  מּוָטל  ל  ַהּצֵ ּבֹו  ׁשֶ ֶזה,  ָרִקיַע 
 – ֵחיק  ֶאל  אֹוָתּה  ָאַסף  סֹופֹו,  ֶאל  יַע  ַמּגִ

ֵיׁשּוַע. ִנְצחֹון  ְלֵעת  ִראׁשֹוָנה  ֶנֶפׁש  ּכְ  120

ֵעֶדן  ּבְ ֵאר  ָ ּשׁ ּתִ י  ּכִ ָהָיה  ָראּוי  ְוָכְך 
ָהָרם  ִנְצחֹונֹו  ּבְ מּול,  ַלּגְ ֵעדּות  ְוִהיא 

ָיַדִים.  ּוט  ִפּשׁ ּבְ ֵמת  ָלב  ַהּצְ ַעל  ֵיׁשּוַע 

ַע  ִליהֹוׁשֻ ָרָחב  ה  יׁשָ ִהּגִ ֶעְזָרָתּה  ֶאת 
ַהּקֶֹדׁש,  ַאְדַמת  ֲעֵלי  תֹו  ִהּלָ ּתְ ית  ֵראׁשִ ּבְ
ָלַגַעת.  ּלֹא  ׁשֶ ּבֹוֵחר  יְפיֹור  ַאּפִ ּבֹו  א  נֹוׂשֵ

השמש. רקיע  רוחות  של  הראשון  ו.המעגל  א. 
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ֱאלִֹהים,  ּבָ מֹוֵרד  ְיָסָדּה  ֲהלֹא  ִעיְרֶכם 
ּבֹוְראֹו,  ד  ִמּיַ ָחְצנֹו  ִנֵער  ר  ֲאׁשֶ ִראׁשֹון 

ְמנּו,  ּלַ ׁשִ ָמעֹות  ּדְ רֹב  ּבְ ִקְנָאתֹו  ַעל  ׁשֶ ִמי 

ָהרַֹע  ְרֵחי  ּפִ מּות  ּדְ ֶאת  ּוְמִפיָצה  קֹוַבַעת 
ר,  ׁשָ ַהּיָ ֶרְך  ִמּדֶ ם  ּתָ ִדי  ּגְ ִסיִטים  ַהּמְ

ְלֶטֶרף.  ׁשֹוֵחר  ִלְזֵאב  ּה  ּבָ ָהַפְך  ָהרֹוֶעה  י  ּכִ

ֵתנּו  ּדָ ַחְכֵמי  ְוַגם  ׂשֹוָרה  ַהּבְ ַתב  ּכְ ן  ּכֵ ַעל 
ִנְלָמִדים,  עֹוד  ין  ַהּדִ ְסֵקי  ּפִ ְוַרק  קּו  ֻסּלְ
ׁשּוַלִים. ְרּבּוֵטי  ׁשִ ּבְ ְמָצא  ּתִ ְלָכְך  ֵעדּות   135

ַיַחד  ם  ּגַ יְפיֹור  ְוַאּפִ קֶֹדׁש  ֵלי  ּכְ מֹוָתם  ּכְ ׁשֶ ַעל 
ָנְצַרת,  ַעל  לֹא  אי  ַוּדַ ם,  ְעּתָ ּדַ ֶאת  נֹוְתִנים 

ִים.  ּתַ ְ ַהּשׁ ָנָפיו  ּכְ ָרָחב  ַרׂש  ּפָ ְבִריֵאל  ּגַ ּה  ּבָ

ה  ֶחְמּדָ ִכּיֹות  ׂשְ ַאר  ּוׁשְ ִטיָקן,  ַהּוָ ֲאָבל 
ֶקֶבר  ֶחְלַקת  ה  ְוֵהּמָ רֹוָמא,  ּבְ ָהֲאִצילֹות 

ְמֵהָרה  ּבִ ְטרּוס,  ּפֶ ל  ׁשֶ ְלֵגיסֹוָתיו  ָהיּו 

קֶֹדׁש." ֵלי  ּכְ ִמּתֹוֲעבֹות  ֵצל  ְלִהּנָ ִיְזּכּו    142

Dante Book 3.indb   152 6/7/2009   2:11:17 PM



קנטו עשירי 

שוכנות  בו  השמש,  גלגל  הוא  הרביעי,  הרקיע  אל  מעופפים  האלוהית  ואהובתו  דנטה 
מרעיו  שמות  מונה  אקווינס  תומס  הכנסייה.  מאבות  מלומדים  תיאולוגים  רוחות 

הרביעי. ברקיע  הראשון  המעגל  את  המהווים  ללמדנות, 

ַנִים  ְ ַהּשׁ ּוִמן  ְבנֹו  ּבִ יט  ַמּבִ ַאֲהָבה  ּבְ
ַצח,  ַהּנֶ יַמת  ְנׁשִ עֹוָלה,  יָמה  ְנׁשִ ַיַחד  ם  ּגַ
לֹו,  ר  ֶהְסּבֵ ֵאין  ׁשֶ ָהאֹון  ְדמֹון,  ַהּקַ ַהּכַֹח 

ָינּוַע  ְוֶהָחָלל  בּוָנה  ַהּתְ ין  ּבֵ ׁשֶ ל  ּכָ
ָהרֹוֵאהּו  ֵאין  י  ּכִ ַעד  ְוֵסֶדר  ַרב  תַֹאם  ּבְ

 . ָהֱאלֹּהַ ֵמרּוַח  ִלְטעֹם  ּלֹא  ׁשֶ ָיכֹול 

י  ִעּמִ ּוְרֵאה  ָעל  ֶאל  ֵעיֶניָך  ֶאת  א  ׂשָ קֹוֵרא, 
חּום  ּתְ ּבַ ַהּסֹוְבִבים  ָהרֹום  י  ּלֵ ְלּגַ ּגַ ֶאת 

ּפֹוַגַעת.  ּה  ֲחֶבְרּתָ ּבַ ַאַחת  נּועֹות,  ּתְ י  ּתֵ ׁשְ ּבֹו 

ְלִהְתּבֹוֵנן  ָהֵחל  ה  ֶעְרּגָ רֹב  ּבְ ְוָאז 
ָעָליו ֲאהּוָבה  ּכֹה  ֶאְסְטרֹו,  ַהּמָ ְמֶלאֶכת  ּבִ
ה.  ּנָ ִמּמֶ ֵמִסיר  ֵאינֹו  ֵעיָניו  ָלַעד  י  ּכִ ַעד 

ַהּזֹאת  ה  ֻקּדָ ַהּנְ ִמן  ֶנְחָלק  יַצד  ּכֵ ּוְרֵאה 
ֶכת,  ַהּלֶ ּכֹוְכֵבי  א  נֹוׂשֵ לֹות,  ּזָ ַהּמַ ל  ְלּגַ ּגַ

ַע. ּוֵ ְמׁשַ ֲאֵליֶהם  ָהעֹוָלם  ִעם  ֵמיִטיב   15

ם,  ְרּכָ ּדַ ֲאַלְכסֹון  ּבַ ָהְיָתה  ִאְלָמֵלא  ַאְך 
ַמִים,  ׁשָ ַמֲעלֹות  רֹב  ָלַעד  אֹוְבדֹות  ָהיּו 

ָהָאֶרץ.  ֵני  ּפְ ַעל  ּכָֹחם  ָהָיה  ּוִמְתַמֵעט 

ְסלּולֹו  ִמּמַ ָסָטה  ַאְך  לּו  ל  ְלּגַ ַהּגַ י  ּכִ
ְיקּום  ּבַ ַהּתַֹאם  ָהָיה  ְלַבד,  ּבִ ְמַעט 
ַהֶחֶלד.  ּוְבֶמְרֲחֵבי  ְרִקיִעים  ּבָ ִנּזֹוק 

]153[
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ָלֶלֶכת  קּום  ּתָ ַאל  עֹוד  ָיָקר,  קֹוֵרא  ה,  ַעּתָ
ָהָיה,  יֹון  ִנּסָ ַאְך  ַרק  ֶ ׁשּ ַמה  ּבְ ַהְרֵהר 

ַע.  ְתַיּגֵ ּתִ ֶטֶרם  ּבְ ַמח  ׂשְ ּתִ ְלָבְבָך  ּבִ עֹוד 

ַֹבע,  ַלּשׂ ֱאכֹל  ו  ַעְכׁשָ י,  ֵהַכְנּתִ יָרְתָך  ּכִ ֶאת 
זֹאת,  ּבָ ּכֹוֵתב  ֲאִני  ָעָליו  א  ַהּנֹוׂשֵ י  ּכִ

ּתֹוֵבַע.  ְלמֹוִסי  ִמּקֻ ב  ַהּלֵ ׂשּוַמת  ּתְ ְמלֹוא  ֶאת 

יַע  ַמְטּבִ ר  ֲאׁשֶ ַההֹוד  ָרם  ַבע,  ַהּטֶ ְנִגיד 
ֶחֶלד,  ּבַ חֹוָתמֹו  ֶאת  ָמרֹום  ֵמי  ׁשְ כַֹח  ּבְ
 – ִעּתֹוֵתינּו  ֶאת  מֹוֶנה  אֹוָרה  ּוְבַקְרֵני   30

קֶֹדם,  י  ְרּתִ ִהְזּכַ אֹוָתּה  ה  ֻקּדָ ּנְ ּבַ חֹוֵבר 
ן  ּכֵ ַעל  ִליִלים,  ַהּסְ ין  ּבֵ ל  ִנְפּתָ ּוַמְסלּולֹו 

ַחר.  ׁשַ ִעם  ָלקּום  ים  ַיְקּדִ יֹומֹו  ּבְ יֹום  י  ִמּדֵ

ִתי  ֲעִלּיָ ּבַ ַאְך  ָהִייִתי,  תֹוכֹו  ּבְ ִעּמֹו, 
מּוָדע  ָהִאיׁש  ֵאין  ׁשֶ ם  ׁשֵ ּכְ ָלל,  ּכְ י  ּתִ ַחׁשְ לֹא 

יֹוִפיַע.  ֶזה  ֶטֶרם  ּבְ ְתאֹום  ּפִ ְלַרְעיֹון 

ּנּו,  ִמּמֶ טֹוב  ֶאל  ִמּטֹוב  אֹוִתי  ְדִריָכה  ַהּמַ
ַעִין  ֶהֶרף  ּבְ ְפַעל  ּתִ ְוכֹה  ִהיא,  יַאְטִריֶצ'ה  ּבֵ
חֹוֶלֶפת.  ֵעת  ּבְ ֶלֱאמֹד  ן  ִנּתָ לֹא  ָלל  ּכְ ר  ֲאׁשֶ

ִקְרּבֹו,  ּבְ ׁשֶ ָהאֹור  ִלְהיֹות  ָצִריְך  ַרב  ָמה 
ַהּזֹוַרַחת,  ֶמׁש  ֶ ּשׁ ּבַ ֵעיַני  ָראּו  אֹותֹו 

י.  ָיַדְעּתִ ֵארֹו  ּפְ ֶאת  ִאם  י  ּכִ ּגֹונֹו  ֶאת  לֹא 

ֶלאֶכת  ּמְ ּבַ נֹות  ּוְמֻיּמָ רֹון  ָ ְלִכּשׁ ִאם  ם  ּגַ
ְחַסְרָנה,  ּתֶ ִפי  ּבְ ים  ִמּלִ ְלֵתאּורֹו  ֶאְקָרא, 
ם. ֲחַפְצּתֶ ִלְראֹותֹו  י  ּכִ ִלי,  ַהֲאִמינּו  ַאְך   45

ְלִהְתרֹוֵמם  ָיכֹול  לֹא  ְמיֹוֵננּו  ּדִ ִאם 
ֶלא,  ּפֶ ל  ּכָ ָבר  ּדָ ּבַ ֵאין  ב,  ּגָ ִנׂשְ ּכֹה  ְלגַֹבּה 

ֶמׁש.  ְלׁשֶ ָמׁשּול  ָמאֹור  ֵעיֵנינּו  ָראּו  לֹא  י  ּכִ

Dante Book 3.indb   154 6/7/2009   2:11:17 PM



155
העדן

נֹות  ּכְ ִמׁשְ ּבְ ָהְיָתה  ְרִביִעית  ְסֶפָרה  זֹו 
ְלַהְראֹוֵתנּו  ָאץ  ּה  ּבָ ַהְמרֹוָמם,  ָאִבינּו 

ֵמִפיַח.  ּוְברּוחֹו  מֹוִליד  נֹו  ּבְ ֶאת  יַצד  ּכֵ

ֲהבּו  ַבח  ׁשֶ ַבח,  ׁשֶ נּו  "ּתְ יַאְטִריֶצ'ה:  ּבֵ ָרה  ּבְ ּדִ ֲאַזי 
ַחְסּדֹו  ּבְ ׁשֶ ה  ַחּמָ ּוְלַמְלֲאֵכי  לֹו 

ֶהֱעלּוָך."  ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ מּות  ּלְ ִהְתּגַ ֶאל  זֹאת  ּבָ

ָנכֹון  מּוָתה  ּתְ ן  ּבֶ ל  ׁשֶ ִלּבֹו  ִנְבָרא  לֹא  עֹוד 
לֹו  ת  ּוְלַצּיֵ ִלְסּגֹד  ָלֱאלִֹהים  יֹוֵתר 

מֹוִני  ּכָ ַהּזֹאת,  ָלֵעת  ּתֹוָדה  ַרת  ַהּכָ ּבְ

ְוֵאָליו  י,  ַמְעּתִ ׁשָ ים  ּלִ ַהּמִ ֶאת  ר  ֲאׁשֶ ּכַ
ִגיָדה  ַהּסְ זַֹהר  ּבְ י.  ֵהַסְבּתִ ַאֲהָבִתי 

יַאְטִריֶצ'ה. ּבֵ ְלָתה  ּכָ ֲאַזי  ִזְכרֹוִני  חֹור  ּוִבׁשְ  60

ָעָלה  ִחּיּוְך  ְוַרק  ֲעָסה,  ּכָ לֹא  ִהיא  ַאְך 
ֵעיֶניָה,  י  ּתֵ ׁשְ ּבִ קֹוֵרן  זֹוֵהר,  י  ִבְרּתִ ּגְ ֵני  ּפְ ַעל 

ַנִים.  ְ ַהּשׁ ין  ּבֵ קֹוֵרַע  ֶקת  ַהְמֻרּתֶ רּוִחי 

זַֹהר,  ׁשֹוְפֵעי  ָרִאיִתי  ָלרֹב  ים  ַחּיִ אֹורֹות 
ַסּבּונּו,  ה  ִהּלָ ּכְ ֵהם  ז,  ְרּכָ ּמֶ ּבַ ְבנּו  ִנּצַ

ֶזֶמר.  ִפיֶהם  ּבְ א  ִנּשָׂ ם  ְפַאְרּתָ ִמּתִ ְוַרב 

ַלטֹוָנה  ת  ּבַ יַאָנה  ּדִ ֶאת  ִנְרֶאה  ים  ְלִעּתִ ְך  ּכָ
כַֹח  ּבְ אֹוֵחז  ָרוּוי  ֲאִויר  ּבַ ֶפת  ֻמּקֶ

ַקְרֶניָה.  ַאְבֵנט  ִנְגַזר  ּנּו  ִמּמֶ ר  ַהּזֵ חּוט  ֶאת 

י,  ְבּתִ ׁשַ ה  ּנָ ִמּמֶ ר  ֲאׁשֶ ֵעֶדן  ל  ׁשֶ ֲחֵצָרּה  ּבַ
ְיֵפהִפּיֹות,  ְיָקר  ַאְבֵני  ְך  ּכָ ל  ּכָ ַרּבֹות 

ָלַקַחת;  אֹוָתן  ָאסּור  ַהּזֹו  ְלכּות  ַהּמַ ִמן 

ֶזֶמר.  ּבְ קֹוָלם  ָנְתנּו  אֹורֹות  ַוֲעֵליֶהן 
ְלַמְעָלה,  יל  ְלַהְעּפִ ָנַפִים  ּכְ ָחֵסר  ׁשֶ ִמי 

מַֹע  ִלׁשְ ׂשֹורֹות  ַהּבְ ֶאת  ם  ָהִאּלֵ ִמן  ָצפּוי   75
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ָעִמים  ּפְ ֶזֶמר,  ּבְ קֹוָלן  נֹוְתנֹות  עֹוָדן 
יפּונּו  ִהּקִ ַהּנַֹגּה  ָמׁשֹות  ׁשְ אֹוָתן  לֹוׁש  ׁשָ

ַהּקֶֹטב,  ְלִציר  ָסִביב  ַהּכֹוָכִבים  סֹב  ּכְ

יָנה  ְרּפֶ ּתַ ָקט  ְלֶרַגע  ף,  ׁשֶ ּנֶ ּבַ ֲעָלמֹות  ּכַ
ֶקט  ֶ ּשׁ ּבַ ָאְזֵניֶהן  ֶאת  ּכֹורֹות  חֹול,  ַהּמָ ִמן 

ׁשְֹבָנה.  ּתָ ר  ְלִהְתַחּבֵ ָחָדׁש  ִלְצִליל  י  ּכִ ַעד 

י,  ַמְעּתִ ׁשָ ֵמֶהם  ֶאָחד  ָהאֹורֹות  ֶרב  ִמּקֶ
ֶחֶסד  ֶקֶרן  ּבְ ֱאֶמת  ַאֲהַבת  "ִאם  אֹוֵמר: 

ֶיֶתר  ּבְ ָהַאֲהָבה  ר  ְגּבַ ּתִ ֲאַזי  ּתּוַאר 

ׁשֹוַפַעת,  ָך  ְרּבְ ִמּקִ ֲהלֹא  ְוזֹו  ֵאת,  ׂשְ
ֶהן  ּבָ ְדֵרגֹות  ּמַ ּבַ אֹוְתָך  ֶהֶעְלָתה  ִהיא 

ְלַמְעָלה.  ֶהן  ּבָ ב  ׁשָ ִאם  י  ְלּתִ ּבִ יֹוֵרד  לֹא  ִאיׁש 

ִצְמאֹוְנָך  ַלַהט  ֶאת  ּבֹר  ִלׁשְ ַהְמָמֵאן 
ַאְך הּוא  חֹוִרין  ן  ּבֶ לֹא  ִמּכֹוסֹו,  ַיִין  ּבְ
ה.  ּמָ ַהּיָ ֵמיָמיו  ִלְפרֹק  ַהְמָסֵרב  ַחל  ּנַ ּכַ  90

ה  ֵאּלֶ ֵהם  ָרִחים  ּפְ ֵאילּו  ָלַדַעת  ֶחְפְצָך  ּבְ
ּדֹוָנה,  ָלה  ַהּבֶ ֵזר  ּבְ ֵהֵנּצּו  ַאֲהָבה  ּבְ

ָהֵעֶדן.  ֲעֵרי  ׁשַ ֶאת  ְלָך  ְתָחה  ּפָ ׁשֶ זֹו 

ָרָענּו  ִדי,  ּגְ ָהִייִתי  דֹוׁש  ַהּקָ ֵעֶדר  ּבָ
ן,  ַהּדֹׁשֶ ָהָיה  ַרב  ּה  ּבָ ֶרְך  ּדֶ ּבַ ּדֹוִמיִניקּוס 

ה.  ּנָ ִמּמֶ ָסָטה  ּלֹא  ׁשֶ ְלִמי  ַרק  זֹאת  אּוָלם 

ִליִמיִני,  עֹוֵמד  ֵאַלי,  רֹוב  ַהּקָ ֶזה 
מֹו,  ׁשְ ְרטּוס  ַאְלּבֶ ָהָיה,  ָאִחי  ְוַגם  מֹוִרי 

ֵמַאְקוִוינֹו.  ּתֹוַמס  הּוא  ְוָאנִֹכי  ֶקְלן,  ִאיׁש 

ָלַדַעת  ֶחְפְצָך  ּבְ ֵיׁש  ִאם  ֵכן  י  ּכִ ה  ִהּנֵ
ּדֹוֵבר,  עֹוִדי  ּבְ ַקח,  ּפְ אן,  ּכָ ים  ֻסּבִ ַהּמְ ֶיֶתר  ֶאת 

 . ֱאלֹּהַ רּוֵכי  ּבְ ֵזר  ּבְ ם,  ּבָ ט  ְוַהּבֵ ֵעיֶניָך 

Dante Book 3.indb   156 6/7/2009   2:11:17 PM



157
העדן

ֵמִחּיּוכֹו  עֹוֶלה  מּוְך  ַהּסָ ַהב  ַהּלַ
ין,  ַהּדִ י  ּתֵ ּבָ ֵני  ׁשְ ּבִ ֵרת  ׁשֵ ֶזה  ַרְצָיאן,  ּגְ ל  ׁשֶ
ָהֵעֶדן. ּבֹו  ֵמַח  ׂשָ ֶלאֶכת  ּמְ ּבַ ֵהיִטיב  י  ּכִ ַעל   105

ְקֵהָלה,  ַהּמַ ִליִפי  ּתֹוֵרם  רֹוב  ִמּקָ ֶזה 
ְללֹא  ָהַאְלָמָנה  אֹוָתּה  ּכְ ְטרּוס,  ֶפּ הּוא 
ַהּקֶֹדׁש.  ת  ִלְכֵנִסּיַ הֹונֹו  ָמַסר  רּוָטה,  ּפְ

יֵנינּו,  ּבֵ ְוַהְמפָֹאר  י,  ַהֲחִמיׁשִ ָהאֹור 
ַאֲהָבתֹו,  יֵרי  ׁשִ ַרב  כַֹח  ּבְ ַמְקִרין 

ּנּו.  ִמּמֶ ַלֲחָדׁשֹות  ַהֶחֶלד  ָצֵמא  ן  ּכֵ ַעל 

ְוַדַעת,  ָחְכָמה  רֹב  ּבְ יָנתֹו  ּבִ ֶבת  ּגֶ ִנׂשְ
ִהיא,  ּה  ַלֲאִמּתָ ֱאֶמת  ָאֵכן  ֱאֶמת  ְוִאם 

ה.  ֵהּנָ ַעד  מֹותֹו  ּכְ ָקם  לֹא  ֶהָחזֹון  ְלעֶֹמק 

זֹוַרַחת,  ֵנר  ְלֶהֶבת  ׁשַ ְרֶאה  ּתִ ֵאָליו  ָסמּוְך 
יַע  ִהְטּבִ ּוְבִלּבֹו  ָאָדם  ר  ְבׂשַ ּבִ ׁשֶ הּוא 

ָאֶרץ.  ּבָ ּוְבׂשֹוָרָתם  ָרִפים  ַהּשְׂ ֶטַבע  ֶאת 

ֵאֵלינּו  ְך  ּוְמַחּיֵ ָקט  נֹוָסף,  ָמאֹור  ה  ִהּנֵ
ֶדם  ִמּקֶ נֹוְצִרים  ּדֹורֹות  ָמֵגן  ָהִאיׁש  ָהָיה 

אֹוגּוְסִטינּוס.  ְלרּוַח  מֹוֵפת  ָהיּו  ָתָביו  ּכְ  120

ֵעיֶניָך  ֶאת  ֵהַסְבּתָ  ָבר  ּכְ ׁשֶ יָון  ּכֵ ה,  ַעּתָ
ׁשֹוֵמַע,  חֹוַתי  ּבְ ׁשְ ּתִ ְלֶהֶבת,  ׁשַ ֶאל  ַהב  ִמּלַ
ָלֶבַטח.  ָך  ִלּבְ ָצֵמא  ִמיִני  ׁשְ אֹור  ּבְ ִלְפּגֹׁש 

ַהּטֹוב,  ֶאת  הּוא  ָרָאה  רּוחֹו  ּבְ ׁשֶ יָון  ּכֵ
ָאֶרץ,  ּבָ ָבָלה  ַהּנְ ֶאת  ף  ָחׂשַ טּות  ׁשְ ּפַ רֹב  ּבְ

לֹו.  ְלַהֲאִזין  ָנכֹון  ִאיׁש,  ְלָכל  ֵמַח  ׂשָ

כַֹח,  ּבְ ָמה  ׁשָ ַהּנְ ּנּו  ִמּמֶ ָקה  ֻסּלְ ַהּגּוף 
יָעה  ִהּגִ ְוזֹו  ר,  ִנְקּבַ ֶצ'ְלָדאּורֹו  ת  ְכֵנִסּיַ ּבִ

ֵעֶדן.  ּבְ ְלָוה  ַ ַהּשׁ ֶאל  ְוֵחֶרם  ים  ְקדֹוׁשִ ִמּמֹות 
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ְרֶאה,  ּתִ ֵמֲאחֹוָריו  ר  ֲאׁשֶ ְלָהבֹות  ַ ַהּשׁ
ְוִריַקְרדֹו,  ִאיִזידֹורֹו  ֶדה,  ּבֶ ל  ׁשֶ מֹות  ְנׁשָ ֵהן 

הֹוִציאּו.  תֹו  ִהּלָ ּתְ ֶהְגיֹונֹוָתיו  ׁשֶ ִמי 

ֵאַלי,  ְטָך  ַמּבָ ב  ׁשָ ּנּו  ִמּמֶ אֹור  ְוַהּמָ
ִהְרהּוֶריָה  אֶֹפל  ּבְ ִהיא,  ֶנֶפׁש  ְלֶהֶבת  ׁשַ

. ִמְתַמְהֵמּהַ ָלבֹוא  ַעְצמֹו  ּבְ ֶות  ַהּמָ  135

ָלֶנַצח,  ֶלה  ּכָ ּלֹא  ׁשֶ ִסיֶגר,  ל  ׁשֶ אֹורֹו  ְוֶזה 
ֶבן,  ַהּתֶ ְרחֹוב  ּבִ ּתֹוָרה  יץ  ִהְרּבִ ְלֵעת  ר  ֲאׁשֶ

ֶפׁש."  ּנֶ ּבַ ׂשֹוְנִאים  ָקָנה  ְוָכְך  ר  ּבֵ ּדִ ֱאֶמת 

ִמיַע  ַמׁשְ ִעימֹוָתיו  ּפְ אֹוְרלֹוִגין  ּכְ ְוָאז 
ה  ִפּלָ ּתְ את  נֹוׂשֵ ִקיץ  ּתָ ֱאלֹּהַ  ת  ּלַ ּכַ ְלֵעת 

יֹאֲהֶבָה,  ְלַמַען  ֵאָליו  ֲחִרית  ׁשַ ל  ׁשֶ

ְוהֹוֶדֶפת  ֶכת  מֹוׁשֶ טּוֶטֶלת  ַהּמְ ּוְזרֹוַע 
ָהַאֲהָבה  י  ּכִ ַעד  ָענֹג,  ִטין-ִטין  ְצִליל  ּבִ

ֶנֶפׁש,  ּוְמׁשֹוֶבֶבת  ׁשֹוַפַעת  מֹות  ׁשָ ּנְ ּבַ

ה  ִהּלָ ַהּתְ ל  ְלּגַ ּגַ ֶאת  ָרִאיִתי  ם  ׁשָ ְך  ָכּ
ַמְקֵהָלה  ּבְ ׁשֹוֵזר  קֹולֹו  ר,  ְוׁשָ סֹוֵבב 

מֹוהּו,  ּכָ נֹוַדע  ּלֹא  ׁשֶ ְותַֹאם  ָענֹג  ְצִליל  ּבִ

ָלֶנַצח. ָחֵדל  ֵאינֹו  ר  אֹׁשֶ ּבֹו  ָמקֹום  ּבְ י  ְלּתִ ּבִ   148
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הבתולה. מרים  בחברת  ודומיניקוס  פרנציסקוס  פ.הקדושים  ג’. 
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קנטו אחד-עשר 

מאסיזי  פרנציסקוס  לתהילה:  ידועים  קודש  כלי  שני  על  דברו  נושא  הקדוש  תומס 
האביון  של  וחייו  דרכו  את  מהלל  הוא  בעוד  הדומיניקנים.  מסדר  מייסד  ודומיניקוס, 
את  שהפכו  המסדר  חברי  של  הישר  מדרך  הסטיות  את  קשות  המַספר  מוכיח  מאסיזי, 

בו.  לחפור  קרדום  מעמדם 

ֲאגֹוֶתיָך  ּדַ ְטֵפלֹות  מּוָתה  ּתְ ן  ּבֶ ָהּה,  ָמה,  ַעד 
ָנֶפיָך  ּכְ ץ  ַהְמַקּצֵ הּוא,  ֵריק  ָמה  ְוֶהְגיֹוְנָך 

ַהחֶֹמר.  ּיֹות  ְלַתְחּתִ ֵמַעל  עֹוֵפף  ִמּלְ

ַאֵחר  ט,  ּפָ ּוִמׁשְ חֹק  לֹוֵמד  ֶאָחד  ה  ִהּנֵ
קֶֹדׁש  ִלי  ּכְ ִיְהֶיה  ְוֶזה  ְרפּוָאה  ַעל  ׁשֹוֵקד 

ְוכַֹח.  ְנָכִלים  ּבִ לֹט  ִיׁשְ ֶאָחד  ְועֹוד 

ֶמֶכר,  ַסַחר  ּבְ ֶאָחד  ק,  עֹׁשֶ ּבְ יל  ּכִ ַמׂשְ ֶאָחד 
ה,  ִזּמָ ּבְ קּוַע  ׁשָ ארֹו  ַצּוָ ַעד  ַאֵחר 

ַנַחת.  רֹב  ְך  ִמּכָ ֵמִפיק  ַעׂש,  ִמּמַ ֵטל  ּבָ ֶאָחד 

י,  ְעּתִ נֹוׁשַ ָהַעְבדּות  ִמן  י,  ָחְפׁשִ ֲאִני  עֹוד  ּבְ
יַאְטִריֶצ'ה ּבֵ ִעם  ֵעת  ּכָ ָלאכֹות,  ַהּמְ ֵמֵאּלּו 

ֵעֶדן.  ּבְ בֹוד  ּכָ רֹב  ּבְ ל  ְלִהְתַקּבֵ זֹוֶכה 

ֵאֵלינּו,  ֶאָחד  ֶאָחד  ָקְרבּו  ָהרּוחֹות  ֵעת 
זֹוֵהר, ל  ַמְעּגָ ּבְ ִמּקֶֹדם  ְמקֹוָמם  ֶאל 

קּוַע,  ׁשָ ָפמֹוטֹו  ּבְ ֵנר  מֹו  ּכְ ְקפּוִאים  ָעְמדּו   15

ִמּקֶֹדם  ר  ֲאׁשֶ ָהאֹור  יו  ּפִ ֶאת  ַתח  ּפָ ֲאַזי 
ָחְזָרה,  ּוְבִחּיּוכֹו  ְך,  ִחּיֵ ֵאַלי,  ר  ּבֵ ּדִ

ְוטַֹהר:  ּתֹם  ל  ׁשֶ ה  ִהּלָ ִהְלִהיָטה,  ֵאת  ׂשְ ּוְבֶיֶתר 

ּבֹוֶהֶקת,  ֲעָטָרה  ּבַ קֹוֵרן  ֲאִני  עֹוד  "ּבְ
ֲאִני  יר  ַמּכִ יט,  ַמּבִ ֵנַצח  ְלֶהֶבת  ּוְבׁשַ

יֹוֵדַע.  ְוַטֲעָמם  ָך,  ִלּבְ י  ַרֲחׁשֵ ֶאת 
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ָלַדַעת  ּוִבְרצֹוְנָך  ה,  ַאּתָ ּתֹוֶהה  ה  ִהּנֵ
ֶרת,  ֻמְגּדֶ לּוָיה,  ּגְ ָלׁשֹון  ּבְ ִמּלֹוַתי  ר  ׁשֶ ּפֵ ֶאת 

ֶגיָך.  ֶהּשֵׂ ר  ְלכֹׁשֶ י  ִמּדַ ה  ָקׁשָ ְולֹא 

ן',  ַהּדֹׁשֶ ָהָיה  ַרב  ּה  'ּבָ י  ּכִ י  ָאַמְרּתִ ְלֵעת 
ה';  ֵהּנָ ַעד  מֹותֹו  ּכְ ָקם  'לֹא  י  ּכִ י  ָאַמְרּתִ ְוַגם 

ַנִים. ְ ַהּשׁ ין  ּבֵ ִֹני  ּשׁ ּבַ ֵהיֵטב  ְלַהְבִחין  ֵיׁש 

ֶלת,  מֹוׁשֶ ֶזה  ֶחֶלד  ּבְ ר  ֲאׁשֶ ָחה  ּגָ ַהַהׁשְ
ְכִניַע,  ּתַ בּוָנה  ּתְ ּוֶבן  ַחי  ל  ּכָ ָחְכָמָתּה  ּבְ
יָה.  ַמֲעַמּקֶ הֹום  ּתְ ֶאל  ִיְצלֹל  ֶזה  ֶטֶרם  ּבְ  30

דֹוָלה  ּגְ ְזָעָקה  ּבִ ר  ֲאׁשֶ תֹו  ּלָ ּכַ ְך  ּכָ
ְלַמַען  ּה  ִעּמָ ִרית  ַהּבְ ַרת  ּכָ ִלּבֹו  ּוְבַדם 

ָלֶלֶכת,  ֵאָליו  ִלְפּגֹׁש,  ֲאהּוָבּה  ֶאת  ּתּוַכל 

 – ּבֹוַטַחת  ּוְבַעְצָמּה  לֹו  ֶנֱאָמָנה  ְוִהיא 
ֵהיֵטב,  לֹוָמּה  ׁשְ ִלְנצֹר  ָלּה  ַלח  ׁשָ ְנִסיִכים  ֵני  ׁשְ

ַיְדִריכּוָה.  ַנִים  ְ ַהּשׁ זֹאת  ּבָ ְוַגם  זֹאת  ּבָ

ֶלאֶכת,  ּמְ ּבַ ָהָיה  ָלהּוט  ְכרּוב  ּכִ ֵמֶהם  ֶאָחד 
ְפֶאֶרת  ּתִ א  נֹוׂשֵ נֹוַדע,  ָחְכָמתֹו  ּבְ ִני  ׁשֵ

ָהָאֶרץ.  ֶמְרֲחֵבי  ּבְ ָקדֹוׁש  ַמְלָאִכים  אֹור 

ן  ּכֵ ׁשֶ ֵמֶהם,  ְלֶאָחד  יׁש  ַאְקּדִ ִסּפּוִרי  ֶאת 
ֵרֵעהּו,  ֶאת  ַח  ּבֵ ׁשִ אֹותֹו  ל  ַהְמַהּלֵ

ַעד.  ַהּיַ אֹותֹו  ֲעבּור  ּבַ ֵניֶהם  ׁשְ ָעְמלּו  ֲהלֹא 

קֹוֵלַח  יּוַבל  ְלֵבין  ינֹו,  ַהּטֹוּפִ ַנַחל  ין  ּבֵ
דֹוׁש,  ַהּקָ ְלדֹו  אּוּבַ ּה  ּבָ ַחר  ּבָ ְבָעה  ּגִ רֹום  ִמּמְ

 , בֹוּהַ ּגָ ָהִרים  יא  ִמּשִׂ יֹוֵרד  ּפֹוֶרה  ִמְדרֹון   45

סֹוֶלה  ּפֹוְרָטה  ֶדֶרְך  ּבְ רּוָג'ה  ּפֶ ֶאל  ּנּו  ִמּמֶ
עֹל  ַחת  ּתַ ה  ּמָ ְוׁשָ ְוקֹר,  חֹם  ׁשֹוֵפַע 

ְונֹוֶצ'ָרה.  ּגּוַאְלדֹו  ּכֹוְרעֹות  ׂשֹא  ִמּנְ ֵבד  ּכָ
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ּפּוַע,  ִ ַהּשׁ ּבֹו  ַחד  לֹא  ז,  ַהּלָ ְדרֹון  ַהּמִ ִמן 
ים  ּוְלִעּתִ ֵיׁש  ְך  ּכָ ֶחֶלד,  ּבַ ה  ַחּמָ נֹוְלָדה 

ס.  ְנּגֶ ַהּגַ יֵמי  ִמּמֵ ם  ּגַ ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ אֹוָתּה  עֹוָלה 

 – מֹו  ׁשְ ֶאת  ׁש  ְיַבּקֵ ִאם   – ֵאפֹוא  ִיְקָרא  ִאיׁש  ַאל 
ְפֶאֶרת,  ּתִ ְנטּול  ּטּוי  ּבִ קֹום,  ַלּמָ 'ַאִסיִזי' 

לֹו.  ָיֶאה  ם  ֵ ַהּשׁ ֶזה  י  ּכִ יֹאַמר,  "ִמְזָרח"  א  ֶאּלָ

ִלְזרַֹח,  ָעתֹו  ְ ִמּשׁ עֹוד  ָרַחק  לֹא  ה  ִהּנֵ
יַע,  ּפִ ִהׁשְ ַחְסּדֹו  ית  ֵראׁשִ ֵבל  ַהּתֵ ַעל  ּוְכָבר 

נֹוֶטֶלת.  ִעידּוד  ּה  ּלָ ּכֻ ְסֻגּלֹוָתיו  ִמּכַֹח 

ָאִביו,  ְקַות  ּתִ ֵהֵפר  ְנעּוָריו  ּבִ ָבר  ּכְ י  ּכִ
ֵמְרצֹונֹו  ָלּה  ח  ִיְפּתַ לֹא  ִאיׁש   – ַעְלָמה  א  ָנׂשָ

ֶות.  ַהּמָ ְלַמר  ח  ִיְפּתַ לֹא  מֹו  ּכְ יתֹו  ּבֵ י  ְלּתֵ ּדַ  60

חֶֹמר,  ְולֹא  רּוַח  ל  ׁשֶ ין  ּדִ ית  ּבֵ ְפֵני  ּבִ ְוָכְך 
ֵחיק,  ת  ְלֵאׁשֶ א  ָנׂשָ  ’Et coram patre‘ אֹוָתּה 

ֵאֶליָה.  ַאֲהָבתֹו  ְבָרה  ּגָ יֹום  י  ּוִמּדֵ

ּכּוָלה  ׁשַ ִהיא  ִנים  ׁשָ ֵמאֹות  ֵרה  ֶעׂשְ ַאַחת 
חּוָיה, ּדְ ֻמְקֵצית,  נֹוְתָרה  ְנעּוֶריָה,  ַעל  ִמּבַ
יַע.  ִהּגִ ָהִאיׁש  ׁשֶ ַעד  חֹוֵמד,  עֹוֵגב  ְללֹא 

הּוא  ׁשֶ ְמָעה  ׁשָ ְלֵעת  ַע  ּיֵ ִנְסּתַ לֹא  ָבר  ּדָ
אֹוָתּה  ָמָצא  ִהְרִעיד,  ֵבל  ּתֵ י  ִסּפֵ ר  ֲאׁשֶ

ֶנֶפׁש.  ֵוה  ׁשְ ִלְקִריָאתֹו  ָהָיה   – ָאִמיְקָלס  ִעם 

ּוְמִסירּות.  אֶֹמץ  ַעל  ְמָרה  ׁשָ ם  ּוְלִחּנָ
ָלב,  ַהּצְ לֹות  ְלַמְרּגְ ֶבת  ִנּצֶ ִמְרָים  עֹוד  ּבְ
ֵיׁשּוַע.  ִעם  ַיַחד  ּבְ ָעָליו  ָרה  ִהְתַיּסְ ִהיא 

ֲעָרֶפל,  ּבַ ָבַרי  ּדְ ַיְטעּו  ְלַבל  אּוָלם 
ְוָהְלָאה  אן  ִמּכָ ַהּזֹאת  ֲעִליָלה  ּבָ ִיְהיּו 

ְפַרְנִציְסקּוס. ְוֶסְנט  ּלּות  ּדַ ָהאֹוֲהִבים:  ֵני  ׁשְ מֹות  ׁשְ  75
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ַנִים,  ְ ַהּשׁ ין  ּבֵ ַהּתַֹאם  ַאֲהָבָתם,  ְלֵאי  ּפִ
ה,  ֶחְמּדָ ֵטי  ַמּבְ ּבְ לּוי  ַהּגָ ר  ָהאֹׁשֶ

ַהּקֶֹדׁש.  מּות  ּלְ ִהְתּגַ ּכְ ַלֲאֵחִרים  ָהיּו 

ַלְחלֹץ  ִראׁשֹון  ָהָיה  ַעְצמֹו  ְרַנר  ּבֶ י  ּכִ ַעד 
רּוַח,  ַנַחת  ּבְ ִלְזּכֹות  ְוָאץ  ַנֲעָליו  ֶאת 

 . ִיְתַמְהֵמּהַ ְלַבל  ְמרּוָצתֹו  ּבִ ּדֹוֵאג 

ִרי!  ַהּפְ ֵמִניב  טֹוב  הֹו,  נֹוַדע!  לֹא  ר  עֹׁשֶ ָהּה, 
ִסיְלֶבְסֶטר,  ַנֲעָליו  ל  ׁשָ ֶאִגיְדיּוס,  ָיֵחף  ה  ִהּנֵ

ַנִים.  ְ ַהּשׁ ה  ּלָ ַהּכַ ֶאת  חֹוְמִדים  ֶהָחָתן  ִעם 

ֶאְסְטרֹו,  ְוַהּמָ ָהָאב  ְפַרְנִציְסקּוס,  ָהִאיׁש  ֲאַזי 
ַיַחד,  ם  ּגַ יתֹו  ּבֵ ּוְבֵני  ְלָבבֹו  ֶבֶרת  ּגְ ִעם 

ְתַנִים,  ַהּמָ ַעל  ָלֶהם  רּוְך  ּכָ ּלּות  ּדַ ַאְבֵנט 

ִנְכַלם ְולֹא  יל  ּפִ ִהׁשְ לֹא  הּוא  ֵעיָניו  ֶאת  ַאְך 
ְרַנְרדֹוֶנה,  ּבֶ ֶיְטרֹו  ּפְ ל  ׁשֶ ן  ַהּבֵ ֱהיֹותֹו  ַעל 
ְוַלַעג. ִמיָהה  ּתְ ָהִאיׁש  עֹוֵרר  ׁשֶ ַעל  ְולֹא   90

ְלטֹונֹו  ׁשִ חֹק  ְוֶאת  ֶמֶלְך  ּכְ ָצַעד  ִאם  י  ּכִ
ְלִאינֹוֶקְנְטיּוס,  יג  ִהּצִ ָקׁשּוַח,  ר,  ֵ ּשׁ ִמְתּפַ לֹא 

ֶרְך.  ַהּדֶ ת  ְרּכַ ּבִ ָנַתן  רֹו  ְלִמְסּדָ ְוֶזה 

ֵאָליו,  ָחְברּו  ָהמֹון  ְוֶאְביֹוִנים  הֹוִאיל 
ְפָלאֹות  ַהּנִ י  דּוׁשֵ ּגְ יו  ַחּיָ ֶאת  ׁשֶ ָהִאיׁש 
ַח,  ּבֵ ּוְלׁשַ ל  ְלַהּלֵ רֹום  ֵמי  ׁשְ ּבִ ֵהיִטיבּו 

הֹונֹוְריּוס,  ַיד  נֹוֶסֶפת  ֲעָטָרה  ּבַ ֲאַזי 
יָרה  ְוִהְכּתִ ָבה  ׁשָ רֹום,  ֵמי  ׁשְ ָרַאת  ַהׁשְ ּבְ
ָהֵעֶדר.  רֹוֵעי  ין  ִמּבֵ ִכיר  ַהּבָ ל  ׁשֶ רֹאׁשֹו 

ִקּדּוׁש  ַעל  ֶות  ַלּמָ ָצָמא  ן  ִמּכֵ ְלַאַחר 
ִמְצַרִים  סּוְלָטן  ְפֵני  ּבִ ָהִאיׁש  יף  ִהּטִ ם,  ֵ ַהּשׁ

ֵיׁשּוַע.  ּבְ ֶלֱאמּוָנה  א,  ּוִמְתַנּשֵׂ ָיִהיר 
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ִלים  ׁשֵ ּבְ ׁשֹוְמָעיו  ֵאין  י  ּכִ ָמָצא  ר  ְוַכֲאׁשֶ
ִחית  ַיׁשְ ְזַמּנֹו  ְלַבל  ֲעַדִין,  ָתם  ּדָ ְלָהִמיר 

ִאיַטְלָיה.  דֹות  ׂשְ ּבִ ִלְקצֹר  ְיבּולֹו  ֶאת  ָחַזר   105

ר,  יּבֶ ַלּטִ ָהַאְרנֹו  ין  ּבֵ לּול  ּתָ צּוק  ַעל  ֲאַזי, 
ָצָעיו,  ּפְ ֲחִתיַמת  ֶאת  ֵיׁשּוַע  ִמיֵדי  ל  ִקּבֵ

ָנַתִים.  ׁשְ ֵאיָבָריו  ַעל  ּתֹם  ַעד  א  ָנׂשָ אֹוָתּה 

ָוֶחֶסד,  טֹוב  ּבְ ְלַהְרּבֹות  ַחר  ּבָ ּבֹו  ׁשֶ הּוא,  ֵעת 
ְגמּול, ּבִ ּוְלַזּכֹותֹו  ׁש  ּקֵ ּבִ ְלרֹוְממֹו 

ִנְכַנַעת,  ַוֲעָנָוה  ם  ַהּתָ ָעְניֹו  ַעל  ָרס  ּפְ

הּוא  ָמַסר  ין,  ּדִ ּכַ יו  יֹוְרׁשָ ֶאָחיו,  ַלֲעַדת  ָאז 
ָבם  ִחּיְ בּוָעה  ּוִבׁשְ ְלָבבֹו  ֶבֶרת  ּגְ ֶאת 

ָלּה.  מֹר  ִלׁשְ ֶוֱאמּוִנים  לֹות  ּכְ ֲעֵדי  ּה  ּבָ ַלְחׁשֹק 

קֹוֶרֶנת  ִזיו  ּבְ ַנְפׁשֹו  ִבְרּתֹו,  ּגְ ֵמֵחיק  ּוְלֵעת 
ְמכֹוָרָתּה,  ֶאל  ָלׁשּוב  ְחֵרר,  ּתַ ְלִהׁשְ ה  ׁשָ ּקְ ּבִ

ֶבר.  ַהּקֶ בֹור  ּבְ ִלְטמֹן  ֵסְרָבה  ה  ִוּיָ ַהּגְ ֶאת 

ָראּוי  ר  ֲאׁשֶ ִאיׁש  ַעל  ה  ַעּתָ ַוֲחׁשֹב  ֵצא 
ים  ַיּמִ ֵלב  ּבְ ְוהּוא  ְפַרְנִציְסקּוס  ְלֶסְנט  ָהָיה 
ְטרּוס. ּפֶ ל  ׁשֶ ִסיָרתֹו  ֶאת  טּוָחה  ּבְ ָיד  ּבְ ט  ִנּוֵ  120

ּתּוַכל  ּדֹוִמיִניקּוס,  ָאִבינּו,  ָהָיה  ֶזה  ּכָ
תֹו  ִלְפֻקּדָ ר  ּסָ ׁשֶ ִמי  י  ּכִ ִלְראֹות  ֵאפֹוא 

ֵעֶרְך.  ַרב  ִמְטָען  אֹוָצר,  ֶכם  ׁשֶ ַעל  ִעּמֹו  א  נֹוׂשֵ

ַצע,  ַהּבֶ ֵאב  ּתְ ֶעְדרֹו  ָהַפְך  ה  ַעּתָ אּוָלם 
הּוא  ּדֹוֵרׁש  ן  ּכֵ ַעל  ָחָדׁש,  ַמְטָעם  ַאַחר  ָלהּוט 

ְוָאחּו.  ִמְרֶעה  ְנאֹות  ַאַחר  ים  ְרַחּקִ ּמֶ ּבַ

ֶלֶכת  ַיְרִחיקּו  ַהּצֹאן  ֵני  ּבְ ׁשֶ ָכל  ּכְ אּוָלם 
ֲאַזי  ּתֹוִעים,  סֹוִטים,  ר  ׁשָ ַהּיָ ֶרְך  ִמּדֶ

ָיׁשּובּו.  ְלֵחיקֹו  ֵעת  ֵמֶחְלּבֹו  ֵהם  ֵריִקים 
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ַגע  ִמּפֶ ַהֲחֵרִדים  ים  ָבׂשִ ּכְ תֹוָכם  ּבְ ֵיׁש 
ל,  ֻמְגּבָ ָרם  ִמְסּפָ ַאְך  ְקֵרִבים,  ָהרֹוֶעה  ֶאל 

ֶמר.  ַהּצֶ מּוָעט  ן  ּכֵ ׁשֶ ְלַפְרָוה  ם  ּבָ י  ּדַ ֵאין 

ָבַרי,  ּדְ ִלים  ְמֻעְרּפָ ָהיּו  לֹא  ִאם  ּוְבֵכן, 
 , ֶהֱאַזְנּתָ ֲאֵליֶהם  ֵלב  ְתׂשּוַמת  ּבִ ְוִאם 

י,  ְרּתִ ּבַ ּדִ ר  ֲאׁשֶ ל  ּכָ ֶאת  ֵהיֵטב  ְזּכֹר  ּתִ ְוִאם   135

אִתי.  ִמּלֵ ֶחְלִקית,  ְולּו  ֶחְפְצָך,  ֶאת  ָאז  י  ּכִ
ַזע,  ַהּגֶ ִנְכַרת  יַצד  ּכֵ ִלְראֹות  ּתּוַכל  ן  ּכֵ ַעל 

י: ָאַמְרּתִ ְלֵעת  ָבַרי  ּדְ ר  ׁשֶ ּפֵ ֶאת  ּוְלָהִבין 

ה.'" ּנָ ִמּמֶ ָסָטה  ּלֹא  ׁשֶ ְלִמי  ַרק  זֹאת  'אּוָלם    139
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השמש. רקיע  רוחות  של  השנייה  ד.הטבעת  ג. 
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קנטו שנים-עשר 

את  מהלל  ומלומדים,  לתיאולוגים  המיועד  השני  במעגל  השוכן  ּבֹוַנֶבנטּורה,  הקדוש 
המסדר  בחוגי  שפשתה  השחיתות  את  מבכה  מכן  ולאחר  דומיניקוס,  של  ופועלו  חייו 

הפרנציסקני.

ַהְמבֶֹרֶכת  ָהֵאׁש  ָבֶריָה  ּדְ ֶאת  ׁשֶ יָון  ּכֵ
ֵהֵחּלּו  ְוַגם  ָחְזרּו  ד  ִמּיָ ה,  ַעּתָ ָמה  ִסּיְ

ַהּקֶֹדׁש;  ַתֲחַנת  ּבְ ָלסֹב  ים  ּלִ ְלּגַ ַהּגַ

ל  ּוַמְעּגָ ָלסֹב,  יָקה  ִהְסּפִ זֹו  ֶטֶרם  עֹוד 
ְוִנְתָעְרבּו  ר,  ִנְסּגַ ָהִראׁשֹון  ַעל  ִני  ׁשֵ

 – ֶזֶמר  ּבְ יר  ׁשִ ְוֶזֶמר  נּוָעה  ּתְ תֹוְך  ּבְ נּוָעה  ּתְ

ַעל  ָעָלה  ָרנֹות  ַהּקְ ִמן  ְפָלא  ַהּמֻ ַחן  ַהּלַ
ַיַחד,  יֶרנֹות  ְוַהּסִ ַהּמּוזֹות  ל  ׁשֶ ַחן  ַהּלַ

ְלֶהֶבת.  ַ ַהּשׁ אֹור  עֹוֶלה  בּוָאתֹו  ּבָ ַעל  ּכְ

זּוִרים,  ּפְ ַלֲעָנִנים  ַעד  ִמּבַ תֹות  ְקׁשָ י  ּתֵ ׁשְ ּכִ
ְוֶצַבע,  ֶון  ּגָ וֹות  ּוׁשְ ֵזהֹות  ְפָרסֹות  ַהּנִ

יּונֹו  ל  ׁשֶ ָתּה  ְפֻקּדָ ּבִ ה  ְמַצּוָ ִאיִריס  ֵעת 

ִלְבלַֹע;  ֲאחֹוָתּה  ֶאת  ַהִחיצֹוִנית  זֹו  ַעל 
 – ַהּנֹוֶדֶדת  ִניְמָפה  ל  ׁשֶ קֹוָלּה  ֵהד  ֶדֶרְך  ּכְ

– ֶמׁש  ֶ ּשׁ ּבַ ים  ַעְרִפּלִ ּכְ ַאֲהָבה  ּבְ ְלָתה  ּכָ  15

ַרק  י  ּכִ מּוָתה  ַהּתְ ֵני  ּבְ ָבר  ַהּדָ ֶאת  ֵיְדעּו 
נַֹח  ִעם  ָהֱאלִֹהים  ַרת  ּכָ ִרית  ַהּבְ ְזכּות  ּבִ

ָהָאֶרץ.  ֵחת  ְיׁשַ לֹא  ַמּבּול  ְלעֹוָלם  ׁשּוב 

ים  ּנִ ֹוׁשַ ַהּשׁ ֵזֵרי  ְלֶצֶמד  ּוְבדֹוֶמה 
אֹוָתנּו,  יִפים  ּוַמּקִ ָלֶנַצח  ִמים  ּיָ ַהּקַ

ְלֵרֵעהּו.  ֵהד  ָהָיה  ִחיצֹון  ל  ַמְעּגָ ְך  ּכָ

]16�[
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ַמֲחַנִים,  ּוְמחֹול  יָרה  ׁשִ ֶהָחג,  ָצֳהַלת  ְלֵעת  ּכִ
ְרעּוָתּה  ֶאת  ה  ָ ִאּשׁ ָהֵאׁש  ְלֲהבֹות  ְוׁשַ

ָבֵרְכָנה,  ּתְ ר  ְואֹׁשֶ ַאֲהָבה  ֶחֶסד  ּבְ

ף  ׁשֶ ַהּנֶ ְמַחת  ׂשִ ל  ְחּדַ ּתֶ ֵמָרצֹון  ּוְלֶפַתע 
ְלֵסרּוִגין  ר  ֲאׁשֶ ֵעיֵנינּו  ּכְ מֹוָה  ּכָ

ְותַֹאם, ִאּוּוי  י  ּפִ ַעל  ַוֲעצּומֹות,  קּוחֹות  ּפְ

רֹוב  ִמּקָ ֶזה  ֵמֶהם  ֶאָחד  ב  ִמּלֵ ֲאַזי 
ִניִתי  ּפָ ְוִלְצִלילֹו  ָעָלה,  קֹול  יַע,  ִהּגִ

ָצפֹוָנה. ן  ּוֵ ְתּכַ ַהּמִ ן  ַמְצּפֵ ּבְ ַמַחט  ּכְ  30

יִֹפי,  ִלי  "ַהּמֹוִסיָפה  ר,  ּבֵ ּדִ "ָהַאֲהָבה," 
גּול,  ּדָ ַמְנִהיג  ְדמּות  ּבִ יַח  ָאׂשִ י  ּכִ ת  ּדֹוֶרׁשֶ

ַבח.  ְוׁשֶ ל  ַהּלֵ רֹב  ּבְ ָזִכיִתי  ְזכּותֹו  ּבִ ֵהן 

ֶבר,  ּגֶ עֹוד  ֵאָליו  ְלהֹוִסיף  ִיְהֶיה  ין  ַהּדִ ּוִמן 
ַעד,  ַהּיַ אֹותֹו  ָהָיה  ם  ְלִמְלַחְמּתָ ן  ּכֵ ׁשֶ

זֹוֶהֶרת.  ו  ַיְחּדָ ִהיא  ם  ּגַ ָתם  ִהּלָ ּתְ ן  ּכֵ ַעל 

יֶֹקר  ּבְ ָעָלה  ִנית  ׁשֵ ׁשֹו  ְלַחּמְ ֵיׁשּוַע,  ְצָבא 
טּוַח,  ּבָ ְולֹא  מּוָעט  ִיס  ַהּגַ ָהָיה  ְך  ּכָ ם  ּגַ

ֶגל,  ַהּדֶ ֵמֲאחֹוֵרי  ַרְגָליו  ַרר  ּגָ ה  ִנְרּפֶ

ָלֶנַצח,  ל  ַהּמֹוׁשֵ ֶזה  ָרטֹור,  ָהִאיְמּפֶ ּוְלֵעת 
 – ם  ַנְפׁשָ ִנים  ַסּכְ ַהּמְ ָיסֹוָתיו  ּגְ ֶאת  ד  ִצּיֵ

 – ַהֶחֶסד  י  ּפִ ַעל  ִאם  י  ּכִ ם  ֶעְרּכָ י  ּפִ ַעל  לֹא  זֹאת 

תֹו  ּלָ ּכַ ֶאל  ַלח  ׁשָ  , ַמְעּתָ ׁשָ ר  ְוַכֲאׁשֶ
ּוַמַעׂש  ְדָבִרים  ּבִ ׁשֶ ְלֵעֶזר,  ְנִסיִכים  ֵני  ׁשְ
ֶרְך. ּדֶ ּבַ ַהּתֹוִעים  ֶאת  ֵחיקֹו  ֶאל  יבּו  ָיׁשִ  45

ֲעָרב,  ּמַ ּבַ ר  ֲאׁשֶ ֶאֶרץ  ַחְבֵלי  ֵאּלּו  ּבְ
ֶבט,  ַהּנֶ ַעְלֲעֵלי  ֶאת  ּפֹוֵקַח  יל  ַקּלִ ב  ָ ַמּשׁ

ת.  לֹוֶבׁשֶ סּוָתּה  ּכְ ְוֶאת  ָבה  ׁשָ ה  ֵאירֹוּפָ ֶהן  ּבָ
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ים,  ּלִ ַהּגַ ֶפץ  ִמּנֶ ַהְרֵחק  לֹא  ם  ׁשָ ה  ִהּנֵ
ה  ָהֲאֻרּכָ ּה  ְרּכָ ּדַ ְכלֹות  ּכִ ֵמַאֲחֵריֶהם 

ֶרת,  ִנְסּתֶ ָאָדם  ֵמֵעין  ים  ְלִעּתִ ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ

ּגֹוָרל,  רּוַכת  ּבְ ָהִעיר  ַקָלרֹוָגה,  ם  ׁשָ ּכֹן  ׁשְ ּתִ
ַחל,  ַ ַהּשׁ א  נֹוׂשֵ יר  ּבִ ּכַ ָמֵגן  ֵצל  ּבְ חֹוָסה 

ַח.  ַנּצֵ ּמְ ׁשֶ ְוֵיׁש  ִנְכָנע  ים  ִעּתִ ר  ֲאׁשֶ

אֹוֵהב  גּול,  ּדָ ָוָסל  חֹומֹוֶתיָה  ין  ּבֵ נֹוַלד 
ְוָקדֹוׁש,  ַחִיל  ִאיׁש  ֵיׁשּוַע,  ֱאמּוַנת  ֶאת 

ְוֵרַע.  ָיִדיד  ְלֵרָעיו  ְואֹוֵיב,  ַצר  ׂשֹוֵנא 

ִהיא,  ִחּיּות  ת  ַרּבַ ּוְכָבר  רּוחֹו  ִנְבְרָאה  ַרק 
ֵמֶרֶחם  ֵצאת  ֶטֶרם  ּבְ ַרב,  י  ּכִ רֹוָנּה  ּוְבִכׁשְ

ׁשֹוַלַחת. ָעִתיד  חֹוָזה,  ֲחלֹום  ְלהֹוָרתֹו   60

ְוָדתֹו  הּוא  ְלֵעת  ְטִביָלה,  ן  ַאּגַ מּול  ָאז 
ְוַהּמַֹהר  ֶהְחִליפּו,  ּוִאים  ּשׂ ַהּנִ ִנְדֵרי 

ַהּקֶֹדׁש,  בּוַעת  ׁשְ ָהָיה  ָלֶזה  ֶזה  ֵהִביאּו 

ָמָתּה,  ַהְסּכָ ַבר  ּדְ ֶאת  ְתָנה  ּנָ ׁשֶ ַהּדֹוָנה 
ָלִאים  ּפְ ְמעֹוֵרר  ִרי  ּפְ ֲחלֹוָמּה  ּבַ ָרֲאָתה 

ַיַחד.  ם  ּגַ ְוֶצֱאָצָאיו  ן  ַהּבֵ ָיִניב  אֹותֹו 

יו,  ְלַמֲעׂשָ ָראּוי  ּכָ ֵרא  ִיּקָ ּוְלַמַען 
ם,  ׁשֵ לֹו  ְוֶהֱעִניק  ֵמֵעֶדן  ָיָצא  ַמְלָאְך 

ַעל.  ִמּמַ ֱאלִֹהים  ל  ׁשֶ מֹו  ְ ִמּשׁ ִנְגַזר  ְוהּוא 

ָעָליו  ר  ַוֲאַדּבֵ לֹו,  ָקְראּו  ְך  ּכָ ּדֹוִמיִניק, 
ֵיׁשּוַע  אֹותֹו  ַחר  ּבָ ן,  ּנָ ּגַ עֹוֵזר  ַעל  ּכְ
ן.  ֶדׁשֶ ּבְ יחֹו  ּבִ ּוְלַהׁשְ ן  ּגַ ּבַ לֹו  ַע  ְלַסּיֵ

ִליַח  ׁשָ ְוַגם  עֹוֵבד  ָהָיה  ָאֵכן  ְוהּוא 
הֹוִכיַח  ַאֲהָבתֹו  ְוֶאת  ַהּנֹוְצִרי,  ל  ׁשֶ
ָהעִֹני. ַנת  ּקָ ּתַ ֶאת  ָעָליו  ל  ִקּבֵ ְלֵעת   75
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ֶלת,  ַהְמַטּפֶ אֹותֹו  ָמְצָאה  ְקרֹובֹות  ים  ְלִעּתִ
ְוָדרּוְך,  ֵער  ֵקט,  ׁשָ ה  ָהִרְצּפָ ַעל  ב  יֹוׁשֵ

אִתי.' ּבָ ְך  ּכָ ם  ְלׁשֵ 'ָאֵכן,  יַח:  ֵמׂשִ ְלַעְצמֹו  מֹו  ּכְ

ָהָיה,  ר  ָ ְמֻאּשׁ ִאיׁש   – ֶפִליְקס  הּוא  ָאִביו  ל  ׁשֶ מֹו  ׁשְ
ַמִים,  ׁשָ ַחְסֵדי  רּוַכת  ּבְ יֹוָחָנה,  ִאּמֹו  ם  ְוׁשֵ

ֶֹרׁש.  ַהּשׁ י  ּפִ ַעל  ָמם  ּוׁשְ אֹוָתם  ְלָפֵרׁש  ִאם 

ָעֵמל  ְלַמֲענֹו  ַהחֶֹמר  ֲעבּור  ּבַ לֹא 
ָטֵדאֹו,  אֹו  אֹוְסְטָיה  ח  ֻנּסַ ּבְ ָאָדם  ַהּיֹום 

ַעל,  ִמּמַ ֱאֶמת  ֲעבּור  ַאֲהָבה  ּבְ ִאם  י  ּכִ

ָקָצר,  ְזַמן  ּבִ ָהַפְך  גּול  ּדָ ד  ִלְמַלּמֵ
ֶרם  ַהּכֶ ַעל  יַח  ּגִ ְלַהׁשְ ֵהֵחל  ְמֵהָרה  ְוַעד 

ּנּו.  ׁשֶ ִיּטְ ַהּיֹוֵגב  ִאם  ִיּבֹל  ְמֵהָרה  ּבִ ׁשֶ

ָעתֹו  ׁשְ ּבִ ֵהיִטיב  ר  ֲאׁשֶ ס  ַהּכֵ ּוִמן 
ֶרְך,  ַהּדֶ ִמן  ָסר  ה  ַעּתָ  – ַהֶחֶסד  ֶאְביֹוֵני  ִעם 

– ּבֹו  ְתַנֵחל  ַהּמִ ִאם  י  ּכִ ַעְצמֹו  ס  ַהּכֵ לֹא  לֹא,   90

ׁש,  ֵ ַהּשׁ ִמן  ָלַקַחת  לֹוׁש  ׁשָ ׁש  ּקֵ ּבִ לֹא  הּוא 
ּנּו  ִמּמֶ ְרֵנס  ְלִהְתּפַ ֵריק  ס  ּכֵ ִלְתּפֹס  ָאץ  לֹא 

.’decimas quae sunt pauperum dei‘ ְולֹא 

ְלִמְלָחָמה  ָלֵצאת  ָעַמד  ְזכּותֹו  ַעל  ַאְך 
ֶֹרׁש  ּשׁ ּבַ ל  ְלַטּפֵ ְך  ּכָ ַהֶחֶלד,  ֵאי  ַחּטָ מּול 

ִהְצִמיַח.  ָעה  ְוַאְרּבָ ִרים  ֶעׂשְ ָרִחים  ּפְ ר  ֲאׁשֶ

ְודֹוְקְטִריָנה,  ַלַהט  ּבְ ו  ַיְחּדָ ד  ְמֻצּיָ ָאז 
ָהַאּפֹוְסטֹוִלי, ס  ַהּכֵ ד  ִמּיַ ּוִבְבָרָכה 

ֵהִגיַח,  ֶהָהִרים  ִמן  ֵרץ  ִמְתּפָ ד  ֶאׁשֶ מֹו  ּכְ

ִפיָרה  ַהּכְ ֶנַגע  ּבְ ָהַלם  ּכֹחֹו  ּוְברֹב 
ּבֹו  ׁשֶ ָמקֹום  ָכל  ּבְ ַזֲעמֹו  ֶאת  ׁשֹוֵפְך 

ֶקֶצף.  ֶצף  ׁשֶ ּבְ לֹוֵחם  יקֹוֶרס  ֶאּפִ הֹוִפיַע 
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ׁשֹוִנים  ָלִגים  ּפְ אֹוָתם  ְטפּו  ִנׁשְ ּנּו  ִמּמֶ
ְוֶנַטע,  ִתיל  ׁשָ ֶקה  ַמׁשְ תֹוִלים  ַהּקָ ן  ּגַ ֶהם  ּבָ

ָוֶיֶרק. ִחּיּות  י  ַרּבֵ ּפֹוְרִחים  ּוְנָצָריו   105

ָבה  ְרּכָ ּמֶ ּבַ ֶאָחד  ל  ְלּגַ ּגַ ָהָיה  ֶזה  ִאם 
יָה,  ַחּיֶ ַעל  ִנְלֶחֶמת  ַהּקֶֹדׁש  ת  ֵנִסּיַ ּכְ ּה  ּבָ

צֹוַלַחת,  ָרב  ַהּקְ ֵדה  ׂשְ ּבִ ָצֶריָה,  ֶאת  ֵהִביָסה 

ּתֹוַמס  ָבר  ּכְ ָעָליו  ְרֶאה,  ּתִ ִני  ֵ ַהּשׁ ֶאת  ֲאַזי 
ה,  ֵהּנָ אִתי  ּבָ ֶטֶרם  ּבְ ָלרֹב  ָבִחים  ׁשְ יר  ִהְכּבִ

ָלֶבַטח.  ְלָך  ר  ֻמּכָ הֹוד,  ַרב  ל  ְלּגַ ּגַ ְוהּוא 

רּום,  ּבָ ל  ְלּגַ ַהּגַ ל  ׁשֶ ַמְסלּולֹו  ּבְ אּוָלם 
ָנטּוׁש,  ִריק  ַאְך  נֹוַצר  ַעל  ִמּמַ פֹו  ֶהּקֵ ּבְ
ֶחם.  ַהּלֶ ִמן  ָהעֶֹבׁש  ִאם  י  ּכִ נֹוַתר  ְולֹא 

בֹוָתיו  ִעּקְ ּבְ ָהְלכּו  ר  ֲאׁשֶ יתֹו  ּבֵ ֵני  ּבְ ם  ּגַ
ם.  ּבָ ּגַ ֶאת  לֹו  ִהְפנּו  ִעּמֹו,  ו  ַיְחּדָ צֹוֲעִדים 

ַהּבֶֹהן.  ּה  ּבָ חֹוֶזֶרת  ָנסֹוָגה,  ֶהָעֵקב  ֵאל 

ה  ּלָ ּדַ ָאִסיף  עֹוַנת  ִנְרֶאה  ּוִבְמֵהָרה 
קֹוֵבל  ר  ּבַ ב  ְוֵעׂשֶ ֻמְפֶקֶרת,  ַהְזָנָחה  ִרי  ּפְ

ַהּגֶֹרן. ֲעֵרי  ׁשַ ּבְ ּבֹואֹו  ָאְסרּו  י  ּכִ ַעל   120

ִסְפֵרנּו  ֲהפְֹך  ּתַ ִאם  ַהּכֹל,  ַלְמרֹות  אּוָלם 
תּוב  ּכָ ף  ּדַ ּבֹו  ְמָצא  ּתִ ָעֶלה,  ַאַחר  ָעֶלה 

ָהִייִתי.' ֵמָאז  ר  ֲאׁשֶ ּכַ י  'עֹוֶדּנִ ֱאָמר:  ּנֶ ּכַ

ְרָטה  ֵמַאְקוַוְסּפַ ְולֹא  ַקָזֶלה  ֵמֵאת  לֹא  ַאְך 
אֹוָתם  ל  ְמַבּטֵ ֶזה  נּו.  ֻחּקֵ ּור  ִאּשׁ ָיבֹוא 

ְוָקׁשּוַח.  ַצר  רּוׁש  ּפֵ ָלֶהם  נֹוֵתן  ְוֶזה 

ּבֹוַנֶבְנטּוָרה,  ָהִאיׁש  ל  ׁשֶ יו  ַחּיָ אֹור  הּוא  ֲאִני 
ַמֲעָמִדי  רּום  ּבְ אִתי,  ּבָ ְניֹוֶרג'ֹו  ִמּבַ

ַהּקֶֹדׁש.  ִעְסֵקי  ֵני  ִמּפְ הֹוֵצאִתי  ין  ֻחּלִ זּוטֹות 
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ִעּמֹו,  ְואֹוגּוְסִטין  ִאילּוִמיַנטֹו  ה  ִהּנֵ
ַאֵחינּו,  ְיֵחֵפי  ין  ּבֵ ִנְמנּו  ִראׁשֹוִנים  ִעם 

ַהֶחֶבל.  ּוְלָמְתָנם  ָהיּו  ָהֵאל  ִליִדיֵדי 

ְמָצא  ּתִ ּוְלִצּדֹו  ִויְקטֹור,  ְנט  ִמּסֶ הּוגֹו  ּפֹה 
ְסָפָריו  ר  ֵנים-ָעׂשָ ׁשְ ּבִ ְסָפַרד  ִאיׁש  ְטרּוס  ּפֶ ֶאת 

ה, ַמְנָג'דֹוֵרֶ ֶטר  ּפֶ אן  ּכָ ָלָאֶרץ,  אֹורֹו  זֹוֶרה   135

ִריזֹוְסטֹום  ּוּכְ ַאְנֶסְלם  ִביִאים,  ַהּנְ ִמן  ָנָתן 
ק  ַהְמַדְקּדֵ ּדֹוַנטּוס  קֹוְנְסַטְנִטינֹוּפֹול,  ֶהְגמֹון 

ִהְצִליַח.  ְוַגם  ָטַרח  ִראׁשֹוִנים  ְמֶלאֶכת  ּבִ

זֹוֶהֶרת  י  ּוְלִצּדִ יֵנינּו,  ּבֵ ם  ּגַ נּוס  ַרּבָ
ה  ִרּיָ ָקַלּבְ ִמְנַזר  ֲאִבי  יֹוָאִכים,  ְלֶהֶבת  ׁשַ

ֶדם.  ִמּקֶ ִביִאים  ַהּנְ רּוַח  ּבְ ָהִאיׁש  ֵנַחן 

ּתֹוַמס  ָאִחינּו  ִפי  ּבְ ימּוִסין  ַהּנִ ֶמֱחַות 
י,  ָאַמְרּתִ ָבִרים  ַהּדְ ֶאת  ְלָהִביא  ֱהִניַעְתִני 

ַח, ּבֵ ְלׁשַ י  ּתִ ׁשְ ּקַ ּבִ ַהַחִיל  ִאיׁש  ֶאת  ֶהם  ּבָ

יָמה." ִהְרׁשִ ּה  ּלָ ּכֻ ַהּזֹו  ָהֵעָדה  ֶאת  י  ְוִעּמִ   145
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קנטו שלושה-עשר 

לו  וישוע, מבהיר  ַמרצה לדנטה על חוכמת האבות מקדם, אדם הראשון  תומס הקדוש 
ומזהיר אותו מפני שיפוט  לוגי,  של  ּכֶ הוא לכאורה  סוגיית שלמה המלך, שתיאורו  את 

העניין.  לעומק  יורד  שאינו  מדי  חפוז 

ָרִאיִתי,  ה  ַעּתָ ׁשֶ ֶאת  ָלַדַעת  ְרצֹוְנָך  ּבִ ִאם 
יַח,  ֵמׂשִ ֲאִני  ּוְבעֹוד  ְמיֹוְנָך,  ּדִ ֶאת  ץ  ַאּמֵ

ְלַרְגֶליָך.  ֶסַלע  ּכְ ּמּוי  ַהּדִ ֶאת  ְנצֹר 

ָרִקיַע,  ְמחֹוזֹות  ין  ּבֵ ַהּכֹוָכִבים  ט"ו 
ַמִים,  ָ ּשׁ ּבַ ָיִאירּו  ַמְזִהיר  ּכֹה  נַֹגּה  ּבְ

ַהְבִקיַע.  ִמּלְ ִלים  ּכֹוׁשְ ַוֲעָרֶפל  ֵאד  ֵאין 

ה  ּבָ ַהּדֻ ֶאת  ֵאפֹוא  ְלַעְצְמָך  ְמֵין  ּדַ
ְוַלְיָלה,  יֹום  ׁשֹוֶכֶנת  רֹום  ֵמי  ׁשְ ֲחֵזה  ַעל  ׁשֶ

ַהּקֶֹטב.  ּכֹוַכב  סֹב  ּבְ ֶנֱעֶלֶמת  ה  ֵאיֶנּנָ

זֹו,  ֶקֶרן  לַֹע  ֶאת  ִדְמיֹוְנָך  ּבְ ּוְרֵאה 
לֹו  ָסִביב  יר,  ַהּצִ ּכֹוַכב  ֶקֶרב  ּבְ תֹו  ִחּלָ ּתְ ׁשֶ

ָינּוַע.  ִראׁשֹון  ל  ְלּגַ ּגַ ַהְיָמָמה  ֵני  ּפְ ַעל 

ָרִקיַע  ֵמי  ׁשְ ּבִ חֹוְבִרים  אֹוָתם  ְרֶאה  ּתִ ֲאַזי 
ִמינֹוס,  ל  ׁשֶ ּתֹו  ּבִ ָקְלָעה  ֵזר  ּכְ אֹותֹות  ֵני  ִלׁשְ

ֶות.  ַהּמָ ת  ִצּנַ בֹוא  ּבְ ה  ָחׁשָ ָאִריַאְדֶנה  ְלֵעת   15

ֵנהּו,  ִמׁשְ תֹוְכֵכי  ּבְ ַקְרָניו  ֶאָחד,  ל  ְלּגַ ּגַ
ַנִים,  ְ ַהּשׁ ָחִגים  ֶאָחד  ז  ְלֶמְרּכָ ְסִביב  ָאְמָנם 

ֵרֵעהּו.  ְוַאֲחָריו  רֹאׁש  ּבָ ֶאָחד  אּוָלם 

ְבִחין,  ּתַ ַהּכֹוָכִבים  ַמֲעֶרֶכת  ּבְ ֲאַזי 
פּול  ּכָ ִרּקּוד  ּבְ ְך  ּכָ ִמְקָצָתּה,  ּבְ ַרק  ַאְך 
י.  ְבּתִ ִנּצַ ָאנִֹכי  ּבֹו  חּום  ַהּתְ ֵמַעל  ב  ַהּסַ
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ֵגינּו,  ֶהּשֵׂ ִמּכַֹח  ִהיא  ְמאֹד  ְרחֹוָקה  י  ּכִ
הּוא  ָמִהיר  ְרִקיִעים  ּבָ ֶהָחפּוז  ׁשֶ ם  ׁשֵ ּכְ
ִים.  ֲעַצְלּתַ ּבַ ב  ַהּזָ אָנה  ּיַ ַהּקִ יּוַבל  י  ִמּמֵ

ְוַאּפֹולֹו,  חּוס  ּכְ ְלּבַ ל  ַהּלֵ ִרים  ׁשָ לֹא  ֵהם 
ַעל,  ִמּמַ ָהֵאל  ְכסּות  ּבִ ֻמּיֹות  ּדְ ּלּוׁש  ְלׁשִ י  ּכִ

ָאֶרץ.  ּבָ מּוָתה  ַהּתְ ן  ּבֶ ְדמּות  ּבִ ּוְלִגּלּומֹו 

סֹוָפם,  ֶאל  יעּו  ִהּגִ חֹול  ְוַהּמָ יר  ִ ַהּשׁ
ַהּקֶֹדׁש  אֹורֹות  ִהְפנּו  ם  ִלּבָ ׂשּוַמת  ּתְ ֲאַזי 
ַאֶחֶרת.  יָמה  ְמׂשִ ִלְקַראת  ים  ְמֻרּצִ ֵאֵלינּו,   30

ר  ּבַ ִנׁשְ ַהְמבָֹרִכים  ֲעַדת  ּבַ ֶקט  ֶ ַהּשׁ
ִאיׁש  ַעל  ָלנּו  ר  ִסּפֵ ר  ֲאׁשֶ ָהאֹור  ִפי  ּבְ
ה:  ֵהּנָ ַעד  יו  ַחּיָ ְוַעל  ָהָרׁש,  ָהֱאלִֹהים 

ו  ַעְכׁשָ ַעד  י  ּתִ ׁשְ ּדַ ּה  ּבָ בּוָאה  ַהּתְ ׁשֶ יָון  "ּכֵ
ַלּגֶֹרן,  ְלָכה  ְוֻהׁשְ ֳעָמִרים  ּבָ ֶנֶאְסָפה 

ִלי.  מֹוָרה  ָהַאֲהָבה  נֹוָסף  ָגן  ּדָ ָלדּוׁש 

ּנּו  ִמּמֶ ָחֶזה  ּבֶ י  ּכִ אי  ַוּדַ ּבְ ְבּתָ  ָחׁשַ
 – ה  ָ ִאּשׁ ת  ֶחְמּדַ ָלצּור  ְלָפה  ִנׁשְ ַלע  ַהּצֶ

 – יֶֹקר  ּבְ ֵבל  ּתֵ ָמה  ּלְ ׁשִ ֲאבֹוָנּה  ּתַ ִגין  ּבְ

 – ַלח  ֶ ַהּשׁ חֹד  ּבְ ב  ֻנּקַ ר  ֲאׁשֶ ּוֶבָחֶזה 
ַחְסּדֹו,  ְוֶהָעִתיד  ֶהָעָבר  ַעל  ַרׂש  ּפָ

 – ְלַהְכִריַע  ע  ֶרׁשַ ל  ּכָ ָקלֹו  ִמׁשְ ּבְ ְוַדי 

ָהָאָדם ַבע  ּטֶ ׁשֶ ָהאֹור  ל  ּכָ ֵניֶהם  ׁשְ ּבִ
ֵהִפיָחה  ָחה  ּגָ ַהַהׁשְ ֻחּבֹו,  ּבְ טֹוֵמן  א,  נֹוׂשֵ

ַיַחד.  ם  ּגַ ְוֶזה  ֶזה  ֶאת  ְרָאה  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ּיֹום  ּבַ  45

ִמּקֶֹדם,  ָבַרי  ּדְ ְלאֹור  ֵאפֹוא,   , ֵמּהַ ּתָ ה  ַאּתָ
ֶפׁש  ַלּנֶ ֶוה  ׁשָ ָקם  לֹא  י  ּכִ ַמְעּתָ  ׁשָ ְלֵעת 

ׁשֹוֶכֶנת.  ָהָדר  רֹב  ּבְ י  ַהֲחִמיׁשִ אֹור  ּבָ
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ת,  ַהְסּכֵ ִלְתׁשּוָבִתי  ַקח,  ּפְ ֵעיֶניָך  ה  ַעּתָ
ו ַיְחּדָ ּוְתבּוָנְתָך  ָבַרי  ּדְ יַצד  ּכֵ ּוְלַמד 

ַעת.  ַהּדַ ל  ַמְעּגַ ּבְ ֱאֶמת  ְלִציר  חֹוְבִרים 

יּוַמת,  ּלֹא  ׁשֶ ּוֵבין  ן-ָמֶות  ּבֶ ָבר  ּדָ ִאם  ין  ּבֵ
אֹותֹו  ַרְעיֹון  ל  ׁשֶ ָקף  ִנׁשְ ָמאֹור  ַאְך  הּוא 

ַעל.  ִמּמַ ָהֵאל  ּבֹוֵרא  ַאֲהָבתֹו  רֹב  ּבְ

ְעַין  ִמּמַ ר  ֲאׁשֶ ַהַחי  יו  ַהּזִ ֶאת  י  ּכִ
ּנּו  ִמּמֶ ִנְפָרד  ְולֹא  ָלַעד,  זֹוֵרם  ָהאֹור 

ַיַחד,  ם  ּגַ ה  לֹוׁשָ ׁשְ ּבֹוְרִאים  ּוֵמָהַאֲהָבה, 

ם  ַחְסּדָ רֹב  ּבְ נֹוְתִנים  ַקְרֵניֶהם  ְוֵאּלּו 
ֵאֵלינּו,  ָקפֹות  ׁשְ ַהּנִ ְמִצּיֹות  ּתַ ע  ֵתׁשַ ּבְ
ָלֶנַצח. ָיִחיד  נֹוָתר  ָהאֹור  ְמקֹור  ֲהַגם   60

ַמַעׂש  ֱאֵלי  ַעׂש  ִמּמַ ׁשֹוֵקַע  ָהאֹור  ְוָכְך 
יּוַכל  לֹא  ּבֹו  ּכֹחֹו  ֵקץ  ֶאל  ִרְדּתֹו  ַעד 

ּתֹוֶחֶלת.  ִקְצֵרי  ִמְקִרים  זּוטֹות,  ִאם  י  ּכִ ִלְברֹא 

ְלֵאּלּו  ָנִתי  ּוָ ּכַ ּתֹוֶחֶלת'  ִקְצֵרי  'ִמְקִרים  ּבְ
ֶבט,  ַהּנֶ אֹו  ַרע  ַהּזֶ כַֹח  ּבְ ְבָרִאים  ַהּנִ

ַחק.  ַ ַהּשׁ י  ּלֵ ַגְלּגַ ּבְ ְמקֹוָרם  ָאז  לֹא  ְוִאם 

ֵאינֹו  ְוִעּצּוָבם  ָבִרים  ּדְ ּבַ ַהחֶֹמר 
ָהַרְעיֹון  חֹוַתם  ן  ּכֵ ַעל  ֵזֶהה,  ִמיד  ּתָ

ֵמַעִין.  ָסמּוי  ים  ִעּתִ ִנְגֶלה,  ִלְפָרִקים  הּוא 

ַזע  ַהּגֶ ֵמאֹותֹו  י  ּכִ ְוקֹוֶרה  ֵיׁש  ָלֵכן 
יַח,  ַיְקּדִ ְריֹו  ּפִ ַאַחר  ָיִניב,  ָמתֹוק  ִרי  ּפְ ֵעץ 

ֵמֶרֶחם.  ֵניֶכם  ּבְ ֵיְצאּו  ׁשֹונֹות  ּוִבְסֻגּלֹות 

ֶלם,  ַהּגֶ ָחְמֵרי  בּו  ֻעּצְ ֲהָלָכה  ּכַ לּו  ַאְך 
רֹום,  ַהּמָ ֵמי  ׁשְ ָהיּו  אֹוָנם  יא  ׂשִ ּבְ ְולּו 

ֶלֶמת. ֻמׁשְ ַהחֹוָתם  ל  ׁשֶ מּותֹו  ּדְ ָהְיָתה  ָאז  י  ּכִ  75
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ֶלֶמת,  ֻמׁשְ ֵאיָנּה  ְלעֹוָלם  ַבע  ַהּטֶ ֲעבֹוַדת  ַאְך 
ֲהַגם  ן,  ָהָאּמָ מֹו  ּכְ ָהאֹור  ֶאת  ִהיא  ּתֹוִליְך 
רֹוֶעֶדת.  ָידֹו  אּוָלם  ְמַלאְכּתֹו,  ֶאת  יֹוֵדַע 

יַע  ְטּבִ ּתַ ְוַגם  ִכין  ּתָ לֹוֶהֶטת  ַאֲהָבה  ִאם  ַאְך 
ית,  ֵראׁשִ ּבְ ּכַֹח  ל  ׁשֶ ֶהָחזֹון  זַֹהר  ֶאת 

ּדִֹפי.  ּה  ּבָ ֵאין  ׁשֶ ֵיׁשּות  ְהֶיה  ּתִ ַהּתֹוָצָאה 

ָהָאֶרץ  ֲעַפר  ָראּוי  ָהָיה  ָעָבר  ּבֶ ְך  ּכָ
ֶמת,  נֹוׁשֶ ה,  ַחּיָ ֵיׁשּות  ִליצֹר  ֵלמּות  ׁשְ ֲעֵדי 

ָלֶלֶדת.  תּוָלה  ַהּבְ ִמְרָים  ָהְרָתה  ְוָכְך 

ָך  ְלַדְעּתְ זֹאת  ּבָ ים  ַמְסּכִ ֲאִני  ן  ּכֵ ַעל 
ִיְהֶיה  לֹא  ָהָיה  לֹא  ָהָאָדם  ֶטַבע  ִכי 

לּו.  ַהּלָ ֻמּיֹות  ּדְ י  ּתֵ ׁשְ ּבִ ָהָיה  ׁשֶ ִפי  ּכְ ֵלם  ׁשָ

ָבַרי  ּדְ ַעל  עֹוד  אֹוִסיף  לֹא  ֲאִפּלּו  אּוָלם 
ֵאפֹוא,  ר,  ֶאְפׁשָ יַצד  'ּכֵ אֹל:  ִלׁשְ ּתּוַכל  ֲהלֹא 

ֶחֶלד?' ּבַ מֹותֹו  ּכְ ֵאין  ׁשֶ ָאַמְרּתָ  לֹמֹה  ׁשְ ַעל  י  ּכִ  90

ר.  ֶהְסּבֵ עּון  ַהּטָ ֶאת  ֵאפֹוא  ְלָך  ֲאָפֵרׁש 
ֶלְך  ַהּמֶ לֹמֹה  ׁשְ יב  ֵהׁשִ יַצד  ּכֵ ַוֲחׁשֹב  ֵצא 

 . ֱאלֹּהַ י  ִמּפִ ַאל'  'ׁשְ ַעל  ִנְדַרׁש  יב  ְלָהׁשִ ֵעת 

ְלַהְראֹוְתָך  א  ֶאּלָ ָבַרי  ּדְ ׁשּו  ּקְ ּבִ לֹא  ְך  ּכָ
ׁש  ּקֵ ּבִ ָחְכָמה  ר  ֲאׁשֶ ֶמֶלְך  הּוא  ָהָיה  י  ּכִ

ֶלְך,  ַהּמֶ נּות  ֻאּמָ ּבְ לֹו  ע  ַסּיַ ּתְ ְלַמַען 

ְלָאִכים  ַלּמַ ִמְנָין  ָלַדַעת  ֵדי  ּכְ ְולֹא 
ַהֶהְכֵרַח  ִאם  ְולֹא  ֵעֶדן,  ּבְ ַהְמעֹוְפִפים 

ָקבּוַע.  ְתַנאי  ּבִ ֻמְתֶנה  ֲאִפּלּו  הּוא  ֶהְכֵרַח 

,’si est dare primum motum esse‘ ְולֹא 
ׁש  ּלָ ְמׁשֻ ל  ׁשֶ צּוָרה  ִלְרׁשֹם  ן  ִנּתָ ִאם  לֹא 

ַעת. ַטּבַ ַמֲחִצית  ּבְ ָיִמין  ָזִוית  ְנטּול 
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י:  ָאַמְרּתִ ר  ֲאׁשֶ ָבַרי  ּדְ אן  ִמּכָ ֵלב  ְמּתָ  ׂשַ ִאם 
ה', ֵהּנָ ַעד  מֹותֹו  ּכְ ָקם  לֹא  ֶהָחזֹון  'ְלעֶֹמק 

י. ְרּתִ ּגַ ׁשִ ּתֹוָרִתי  ֵחץ  ּבֹו  ַעד  ַהּיַ ֶזה  י  ּכִ  105

ן,  ּתֵ ּתִ ָקם'  'לֹא  ַבר  ּדְ ַעל  ָך  ְעּתְ ּדַ ֶאת  ְוִאם 
ִלְמָלִכים,  ַרק  נֹוַעד  ל  ׁשָ ַהּמָ י  ּכִ ִבין  ּתָ

ַבח.  ְלׁשֶ ָאֵכן  ְראּוִיים  ים  ְמַעּטִ ַרק  ֵמֶהם 

ֱהֵיה,  י  ּוְבַדְעּתִ ָעָליו  ִמּלֹוַתי  מֹר  ׁשְ
ְדַבר ּבִ ִהיא  ּתֹוֶאֶמת  ֶלֱאמּוָנְתָך  י  ּכִ
ֲאהּוֵבנּו.  ְוֵיׁשּוַע  ָהִראׁשֹון  ָאִבינּו 

ְצָעֶדיָך,  ִהיא  ֵאט  ּתָ עֹוֶפֶרת  ְקלֹות  ִמׁשְ ּכְ
ְפסֹק  ּתִ 'לֹא'  אֹו  ן'  'ּכֵ ן  ּפֶ ָיֵגַע,  ִאיׁש  ּכְ ְפַסע  ּתִ

ָלעֶֹמק.  ָבִרים  ּדְ ִלְבחֹן  ִלי  ִמּבְ זֹון  ִחּפָ ּבְ

ַהְמַמֵהר  ב  ֵיׁשֵ ה  ְלַמּטָ ִסיִלים  ּכְ ין  ּבֵ י  ּכִ
ְוהּוא  ִליָלה,  ִלׁשְ אֹו  ְלִחּיּוב  ין  ּדִ ִלְגזֹר 

יֹוֵדַע.  ֵאינֹו  ִמְקִרים  ֵני  ׁשְ ין  ּבֵ ֹוֶנה  ַהּשׁ ֶאת 

ְעּתֹו  ּדַ ֶאת  ִאיׁש  י  ּכִ ָבר  ַהּדָ ִכיַח  ׁשָ
אּוָלם  גּוָיה,  ׁשְ ְוִהיא  זֹון  ִחּפָ ּבְ ב  ִעּצֵ
ּכֹוֶפֶתת. בּוָנה  ַהּתְ ֶאת  ֲאַזי  ֲאָוה  ַהּגַ  120

ְלַדִיג  ַהחֹוף  ְוא  ָ ַלּשׁ ִלְנטֹׁש  ְך  ִמּכָ וַרע 
ב  ָ ַהּשׁ  – ַלֲהִביָנּה  ִלי  ִמּבְ ֱאֶמת  ַאַחר 
ִמּקֶֹדם.  הּוא  רּוַע  ּגָ בֹו  ַמּצָ י  ּכִ ִיְמָצא 

ְרֶמִניֶדס,  ּוּפַ ִריסּוס  ּבְ ֵהם  ֲהלֹא  ְלָכְך  ְרָאָיה 
ָאָנה  ַעת  ּדַ ִלי  ּבְ ָיְצאּו   – ּוְכמֹוָתם  ֶמִליסּוס 

ֶחֶלד;  ּבַ ֶזה  ְלֶהֶבל  ֶנְחֶרֶצת  ֵעדּות  ְוֵהם 

ְליּוס,  ַסּבֶ ְפָקן  ַהּסַ ְך  ּכָ ַהּכֹוֵפר,  ַאְריּוס  ְך  ּכָ
ַחד  ַלַהב  ּכְ ר  ֲאׁשֶ מֹוֶהם  ּכְ ִסיִלים  ּכְ ְועֹוד 

ַהּקֶֹדׁש. ִסְפֵרי  ֵני  ּפְ ֶאת  ִחיתּו  ִהׁשְ ר,  ָיׁשָ תּו  ִעּוְ

Dante Book 3.indb   177 6/7/2009   2:11:20 PM



דנטה אליגיירי – הקומדיה האלוהית – העדן

178

ִבְטחֹונֹו  ּבְ ָאָדם  ֵיָחֵפז  ל  ּבַ ן  ּכֵ ַעל 
ֶאת  מֹוֶנה  ָבר  ּכְ ׁשֶ ִמי  ּכְ ְיֵהא  ְלַבל  ּפֹט,  ִלׁשְ

ֵדהּו.  ׂשָ ַגן  ּדְ יל  ִהְבׁשִ ֶטֶרם  ּבְ ּבֹוִלים  ִ ַהּשׁ

חֶֹרף  ּבַ ֵדל  ּגָ ְרָקן  ּבַ ָרִאיִתי  ָאנִֹכי  י  ּכִ
ָקׁשּוַח,  ָיֵבׁש,  ל  ַמּקֵ ּלֹו,  ּכֻ ר  ְרּדַ ּדַ ְוהּוא 

ֶרד. ַהּוֶ רֹאׁשֹו  ּבְ ָנַבט  ַהּיֹום  בֹוא  ּבְ אּוָלם   135

ִהְפִליָגה,  ר  ָיׁשָ ַמֵהר,  ָרִאיִתי,  ְסִפיָנה  ְוַגם 
ְלִהְתַמְהֵמּהַ  ִלי  ִמּבְ ם  ּיָ ּבַ ּה  ְרּכָ ּדַ ה  עֹוׂשָ

הֹוָמה.  ּתְ ָיְרָדה  ְקָעה,  ׁשָ ַלחֹוף  ּוְבבֹוָאּה 

ַמְרִטינֹו  אֹו  ְרָטה  ּבֶ ל  ּכָ יחּו  ַיּנִ ֵאפֹוא  ְלַבל 
ֵהם  ָראּו  ְלֵעת  ָמְלאּו  ֱאלִֹהים  רּוַח  ּבְ י  ּכִ
ּתֹוֶרֶמת.  ָידֹו  ְוֶזה  חֹוֶמֶסת,  ֶזה  ל  ׁשֶ ָידֹו 

צֹוֵנַח. ִני  ׁשֵ עֹוֶלה,  ְוָהִראׁשֹון  ֵיׁש  י  ּכִ   142
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המאדים. לרקיע  ד.הנסיקה  ג. 
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קנטו ארבעה-עשר

הקם  האדם  של  עיניו  מקבלות  אופן  באיזה  הספקן  לדנטה  מסבירה  הנשמות  אחת 
החמישי,  הרקיע  אל  נוסקים  וביאטריצ'ה  דנטה  מכן  לאחר  נשמתו.  זוהר  את  לתחייה 

באש.  בוער  צלב  הצרים  הדת  מִגני  שוכנים  בו  מאדים,  הלכת  כוכב  אל 

ַהחּוָצה,  ז  ְרּכָ ִמּמֶ אֹו  ז  ְרּכָ ַהּמֶ ֶאל  ִמחּוץ 
לּוי  ּתָ זֹאת  ִים,  ַהּמַ ָינּועּו  ָעגֹל  ְכִלי  ּבִ

ֶוְך.  ּתָ ּבַ ְוִאם  ֶהם  ּבָ ַיּכּו  חּוץ  ִמּבַ ִאם 

ְלֶפַתע  ִדְמיֹוִני  ּבְ י,  ַאְרּתִ ּתֵ זֹאת  ּבָ ר  ֲאׁשֶ
ְוזַֹהר  ִחּיּות  ת  ַרּבַ ְלֶהֶבת,  ׁשַ ְלֵעת  ִהְבִזיק, 

ה,  ֶהְחִריׁשָ ָקט  ְלֶרַגע  דֹוׁש,  ַהּקָ ּתֹוַמס  ל  ׁשֶ

ָהַרב  ְמיֹון  ַהּדִ ַקו  ל  ׁשֶ ּבְ אי  ַוּדַ ְוזֹאת 
יַאְטִריֶצ'ה  ּבֵ ְבֵרי  ּדִ ְלֵבין  ּלֹו  ׁשֶ ֲאָמָריו  ין  ּבֵ

ֵמַח:  ׂשָ ֵלב  ּבְ ְתָחה  ּפָ ָהִאיׁש  ַאֲחֵרי  ֶהם  ּבָ

זֹאת,  יֹאַמר  ּלֹא  ׁשֶ ֲהַגם   – ָצִריְך  ה  ַהּזֶ "ָהִאיׁש 
 – יו  ְרַעּפָ ׂשַ ּבְ ְוִאם  קֹול,  ּבְ ְדָבָריו  ּבִ ִאם 

נֹוֶסֶפת.  ַאַחת  ֱאֶמת  י  ְרׁשֵ ְלׁשָ יַע  ְלַהּגִ

זֹו  ְלֶהֶבת  ׁשַ אֹור  ִאם  לֹו,  ֱאמֹר  ָך,  ִמּמְ א  ָאּנָ
ָלֶנַצח,  ֶכם  ּבָ רֹד  ִיׂשְ ּפֹוַרַחת,  ֵיׁשּוְתֶכם  ּבֹו 
ְפֶאֶרת; ּתִ ת  ַרּבַ ְדמּות  ּבִ ה,  ַעּתָ ֶזה  מֹוהּו  ּכָ  15

ַעם  ּפַ ֵאי  ׁשּוב  ּתָ ְלֵעת  ָהֵכיַצד,  לֹו  ֱאמֹר 
לֹא  י  ּכִ ר  ֶאְפׁשָ ַהִאם  ׁש,  ְלּבַ ּתִ ר  ׂשָ ּבָ ּוְדמּות 

ַהּזַֹהר."  ַרק  ּבְ ְלנַֹכח  ַסְנֵוִרים  ּבְ ה  ּכֶ ּתֻ

ַלַהט  ּבְ ְסָחִפים  ַהּנִ ַמֲחַנִים,  ְמחֹול  ּבִ ּיֹוְצִאים  ּכַ
קֹוָלם  ְלֵעת  ֵמֵעת  ְוִגיל,  ִהְתַלֲהבּות 
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ירּו,  ַיְגּבִ ְוַצֲעָדם  ְמָחה  ׂשִ ּבְ ָיִרימּו 
ָוֶחֶסד,  ַהֵחן  י  ַרּבֵ ָבֶריָה  ּדְ ַמע  ְלִמׁשְ ְך  ּכָ

ַהּקֶֹדׁש,  ֵלי  ַמְעּגְ ה  ִרּנָ ְמחֹול  ּבִ ָיְצאּו 
נֹוֶסֶקת.  ם  ִלּבָ ְמַחת  ׂשִ ְפָלא  ַהּמֻ ַחן  ַלּלַ

ְלַמַען  ָנמּות  ּפֹה  י  ּכִ ְמָעה,  ּדִ יל  ּזִ ַהּמַ ל  ּכָ
ָהעֶֹנג  ֶאת  יֹוֵדַע  ֵאיֶנּנּו  ִנְחֶיה,  רּום  ּבָ

ַצח.  ַהּנֶ ִמְמְטֵרי  ּבְ ְנָפׁשֹות  אן  ּכָ ה  ַהְמַחּיֶ

ר  ֲאׁשֶ י  ִליׁשִ ְ ְוַהּשׁ ִני  ֵ ְוַהּשׁ ָהֶאָחד 
ַנִים  ּוׁשְ ה  לֹוׁשָ ׁשְ ְּבֶאָחד,  ִלים  מֹוׁשְ ָלַעד,  ים  ַחּיִ

ֶתר, ִמּכֶ ים  ּיִ ָחְפׁשִ ַאְך  ַהּכֹל  יִפים  ּקִ ַהּמַ  30

ל  ּכָ ִפי  ּבְ ֶמר  ַהּזֶ ר  הּוׁשַ ָעִמים  ּפְ לֹוׁש  ׁשָ
ַחן,  ַהּלַ ָהָיה  ָענֹג  ָהֵהן,  מֹות  ׁשָ ַהּנְ

ֶחֶסד.  ל  ׁשֶ ה  ַמֲעׂשֶ ַעל  ָיֶאה  ָכר  ׂשָ ָאֵכן 

ָאְזַני  ְמעּו  ׁשָ ט  ַהּקָ ל  ְעּגָ ּמַ ּבַ ֲאַזי 
ָצנּוַע  קֹולֹו  ָהָיה  ר,  ְמַזּמֵ ֱאלִֹהי  אֹור 

ה,  ְלַמִרּיָ ָלּה  ר  ּשֵׂ ּבִ ַמְלָאְך  ְצִליל  ּכִ ר  ֶאְפׁשָ

ל  ְחּדַ ּתֶ ּלֹא  ׁשֶ ָכל  "ּכְ יב:  ֵמׁשִ ר  ִזּמֵ ְוהּוא 
ּסֹב  ּתִ ְך  ּכָ ָהֵעֶדן,  רּום  ּבְ ַהֲחִגיָגה 

ַאֲהָבֵתנּו.  ִליַמת  ּגְ ה,  ְרּבֶ ּתַ ְוָזֳהָרּה 

ֱאמּוָנה,  ַהט  ִמּלַ ּכֹחֹו  נֹוֵטל  אֹוָרּה 
ד  ְמּדָ ַהּנִ ֵעיֵנינּו  ְרֵאה  ִמּמַ  – ַהט  ַהּלַ

נּו.  ְלֶעְרּכֵ ֵמֵעֶבר  ה  ִנְזּכֶ ּבֹו  ֶחֶסד  ּבַ

ְוקֶֹדׁש,  ה  ִהּלָ ּתְ ַרב  ֵרנּו,  ׂשָ ּבְ ָיׁשּוב  ְלֵעת 
מּוֵתנּו  ּדְ ְהֶיה  ּתִ ֲאַזי  ְלַכּסֹוֵתנּו,  ִנית  ׁשֵ

ָלַעִין. יֹוֵתר  ָנָאה  ָלם,  ֻמׁשְ הֹוד  ְפֶאֶרת  ּתִ  45

ַהּזַֹהר  ִיְהֶיה  ר  ֲאׁשֶ ִיְהֶיה  ן  ּכֵ ַעל  ר  ֲאׁשֶ
ַעל,  ִמּמַ ּבֹוֵרא  ד  ִמּיַ ה  ִנְזּכֶ מּוָרה  ּתְ ְללֹא 
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ֱאלֵֹהינּו.  ֶאת  ִלְראֹות  ֶעְזָרתֹו  ּבְ ֵניִטיב 
ּבֹו  יט  ְלַהּבִ ֵעיֵנינּו  ְכֵלל  ׁשַ ּנְ ׁשֶ ּוְכָכל 
ַהט,  ְוַהּלַ ַהֶחֶסד  תֹוֵכנּו  ּבְ ַיֲעלּו  ן  ּכֵ
נּו.  ִקְרּבֵ ּבְ ַהּזַֹהר  ר  ִיְגּבַ תֹורֹו  ּבְ ְוָכְך 

ְלֶהֶבת  ַ ַהּשׁ ֶאת  ּבֹוֵרא   – ָחם  ַהּפֶ מֹו  ּכְ ֲאָבל 
ה,  ּנָ ִמּמֶ ֵאת  ׂשְ ֶיֶתר  ּבְ ּבֹוֵהק  ַעְצמֹו  ְוהּוא 

יַח,  ּגִ ַיׁשְ קֹוִרית  ַהּמְ ְבִניתֹו  ּתַ ַעל  ְוָכְך 

אֹוָתנּו,  ה  ַהְמַכּסֶ ה,  ַהּזֶ ָהאֹור  ם  ּגַ ְך  ּכָ
ר  ׂשָ ַהּבָ ִמּנַֹגּה  ָהֵעת  בֹוא  ּבְ ִיּפֹל 

ֶבר.  ּקֶ ּבַ ה  ַעּתָ רֹוֵבץ  ְוהּוא  ׁש,  ִנְלּבַ אֹותֹו 

ַהּזַֹהר,  ַסְנֵוֵרי  ּבְ ֵעיֵנינּו  ֻיּכּו  ְולֹא 
ּכַֹח  י  ּדַ ֶהם  ּבָ ִיְהֶיה  ּגּוֵפנּו  ֵאיְבֵרי  י  ּכִ

ר." ָהאֹׁשֶ י  ִמְכַמּנֵ מּול  ֵאיָתן  ב  ְלִהְתַיּצֵ  60

ֶמר  ַהּזֶ ַלֲהקֹות  י  ּתֵ ׁשְ ָבִרים  ַהּדְ ַמע  ְלׁשֵ
ֵאפֹוא  רּור  ּבָ ָהָיה  ַלַהט,  ּבְ "ָאֵמן"  ָקְראּו 
ִנְכֶסֶפת;  ָתּה  ִוּיָ ּגְ ֶאל  ֵמֶהן  ַאַחת  ל  ּכָ י  ּכִ

ֲעבּור  ּבַ ם  ּגַ אּוַלי  ְלַעְצָמן,  ַרק  ְולֹא 
ן,  ִלּבָ יֵרי  ְוַיּקִ הֹות  ְוִאּמָ ָאבֹות 

ַצח.  ּנֶ ּבַ ַלֲאבּוקֹות  ֶנֶהְפכּו  ֶטֶרם  ּבְ

ּמּוֵלנּו,  ׁשֶ ַלּנַֹגּה  ֵמֵעֶבר  ה  ִהּנֵ ּוְרֵאה, 
ּבֹוֵקַע,  אֹור  לּו  ַהּלָ ים  ּלִ ְלּגַ ַלּגַ ָסִביב 

ָהאֶֹפק.  ַקו  ּבְ עֹוֶלה  זַֹהר  ֶקֶרן  מֹו  ּכְ ְוהּוא 

ָבר ּכְ ָהֶעֶרב  ְוַרד  ָנָטה  ַהּיֹום  ּוְלֵעת 
ְלַהְבִקיַע  ֵהֵחּלּו  ָמרֹום  ֵמי  ׁשְ ּבִ אֹורֹות 

ְעּתּוַע,  ּתַ אֹו  ֱאֶמת  ֵהם  ִאם  ַדע  ּתֵ ְולֹא 

רּוחֹות  מּוִלי  ִלְראֹות  יִתי  ּמִ ּדִ ּוְבֵעיַני 
ל,  ַמְעּגָ ּבְ עֹוְמדֹות  יעּו,  ִהּגִ רֹוב  ִמּקָ ֶזה 
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אֹוָתנּו. יפֹות  ּקִ ַהּמַ ְקֵהלֹות  ַהּמַ ַגב  ּבְ  75
ַתע  ּפֶ קֶֹדׁש  רּוַח  ל  ׁשֶ ֱאֶמת  ַרק  ּבְ ֶזה  יַצד  ּכֵ

ַהּזַֹהר!  ְמלֹוא  ּבִ קֹוֵרן  ְלֵעיַני,  הֹוִפיַע 
י.  ְלּתִ ּפַ ִהׁשְ ִטי  ַמּבָ ֶאת  ַסְנֵוִרים  ּבְ ה  ֻמּכֶ

ְוָיְפָיּה  יַאְטִריֶצ'ה,  ּבֵ ֵאַלי  ָכה  ִחּיְ ֲאַזי 
ֶקֶרב ּבְ ָיבֹוא  ְלַבל  י,  ִלּבִ ְסגֹור  ּבִ ֶנְחַרט 

ֶרַגע.  ן  ּבִ ֵמֶהן  ִנְפָטר  רֹון  ּכָ ּזִ ׁשֶ מּונֹות  ּתְ

בּו,  ׁשָ ִים  ּתַ ְ ַהּשׁ ֵעיַני  ַעְצָמן  ֶאל  ׁשֶ ה  ַעּתָ
אִתי  ִנּשֵׂ ֵאיְך  ָרִאיִתי  ָטן,  ַמּבָ ירּו  ֵהיׁשִ
ר.  ָהאֹׁשֶ ַמֲעלֹות  ּבְ י  ִבְרּתִ ּגְ ִעם  ַיַחד  ּבְ

י,  ָנַסְקּתִ ְמרֹוִמים  ּלִ ׁשֶ ֵברּור  ּבְ י  ָיַדְעּתִ
ָהָיה  ַהּכֹוָכב  ל  ׁשֶ ִחּיּוכֹו  אֶֹדם  י  ּכִ

ָהִייִתי.  ָרִגיל  ֵאָליו  ל,  ַהְמֻקּבָ ִמן  ׁשֹוֶנה 

מּוֶבֶנת,  ַלּכֹל  ָלׁשֹון  ּבְ ְוֵכן  ְמאִֹדי,  ָכל  ּבְ
לֹוֵהט,  ְלָבִבי  ֶאת  י  ִהְקַרְבּתִ ָלֱאלִֹהים 
לֹו. ְלהֹודֹות  י  ּתִ ׁשְ ּקַ ּבִ ֲחָסָדיו  ַעל  ְוָכְך   90

ן  ְרּבָ ַהּקָ ֲעַדִין  י  ִלּבִ ְסגֹור  ּבִ ִאם  ם  ּגַ
י  ָיַדְעּתִ ַלם,  ֻהׁשְ ְולֹא  ֵאׁש  ּבָ ֶנֱאַכל  לֹא 

יַע.  ִהּגִ ְוִלְתעּוָדתֹו  ָזָכה  ִלְבָרָכה  י  ּכִ

ַקְרַנִים  י  ּתֵ ׁשְ ּבִ ּבֹוֵהק  ַהּזַֹהר  ֵאר  ּפְ ן  ּכֵ ׁשֶ
ָקָראִתי:  ֲאַזי  לֹוֵהט,  ְלָפַני  הֹוִפיַע 

ְפֶאֶרת!"  ּתִ רֹב  ּבְ אֹוָתן  ר  ַהְמַהּדֵ ֶהְליֹוס  "הֹו 

ָרקּוַע  ֶהָחָלב  ִביל  ׁשְ ְספֹר  ֵאין  אֹורֹות  ּבְ י  ּכִ
ְנָהָרתֹו  ּוְלִזיו  ַהֶחֶלד,  ִציֵרי  ֵני  ׁשְ ין  ּבֵ

ֶהֶלם.  ּבְ ים  ֻמּכִ עֹוְמִדים  ַהּדֹור  ַלְמָדֵני  ַאף 

ֲאִדים  ַהּמַ ּכֹוַכב  י  ַמֲעַמּקֵ ּבְ ְך  ּכָ
ְרַנִים,  ַהּקַ ֶצֶמד  ָצר  ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ֵסֶמל  ֶאת 
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ל,  ּכֹוׁשֵ ִזְכרֹוִני  מּול  י  ּבִ ׁשֶ ְיָטן  ַהּפַ אן  ״ּכָ

י  ֵאיֶנּנִ ָלב  ַהּצְ שַעל  ֵיׁשּוַע  ל  ׁשֶ ָנְגהֹו  י  ּכִ

לֹו״ ִלְמצֹא  מּות  ּדְ ן  ּבֶ ְולֹא  ְלָתֵאר  לֹא  ָיכֹול 

ד. ג. 
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ַעת.  ַטּבַ תֹוְך  ּבְ חֹוְבִרים  ל  ַמְעּגָ ִרְבֵעי  ֵני  ׁשְ
ל,  ּכֹוׁשֵ ִזְכרֹוִני  מּול  י  ּבִ ׁשֶ ְיָטן  ַהּפַ אן  ּכָ

י  ֵאיֶנּנִ ָלב  ַהּצְ ַעל  ׁשֶ ֵיׁשּוַע  ל  ׁשֶ ָנְגהֹו  י  ּכִ
לֹו. ִלְמצֹא  מּות  ּדְ ן  ּבֶ ְולֹא  ְלָתֵאר  לֹא  ָיכֹול   105

ֵיׁשּוַע  ְוִעם  נֹוֵטל  ָלב  ַהּצְ ֶאת  ׁשֶ ִמי  ַאְך 
ִלי,  ִיְסַלח  אי  ַוּדַ ה  ַהּזֶ ל  ְחּדָ ַהּמֶ ַעל  הֹוֵלְך, 

ֵיׁשּוַע.  ְמאֹור  ת  ִהּלַ ָתה  ִרּפְ ָיִדי  ֶאת  י  ּכִ

ְזרֹועֹות,  ּוט  ּוְבִפּשׁ ֶרֶגל  ף  ּכַ ְוַעד  ֵמרֹאׁש 
ַאַחת  ָחצּו  ּוְלֵעת  אֹוָרה,  ַקְרֵני  ָנְדדּו 

ף.  ְוֶרׁשֶ ִניצֹוץ  ֵמֶהן  ָעָלה  ְרעּוָתּה,  ֶאת 

ָאֶרץ  ּבָ ִנְרִאים  ָנִעים  ָאָבק  ְרִסיֵסי  ְך  ּכָ
ּפּוַע,  ׁשִ ּבְ אֹו  ר  ָיׁשָ ְמִהירּות,  ּבִ אֹו  ְלַאט 

ַיְחִליפּו,  צּוָרָתם  ֶאת  ים,  ֲאֻרּכִ אֹו  ְקָצִרים 

ְיַחְלֲחלּו  ים  ִעּתִ אֹוָרה,  ַקְרֵני  חֹוְדִרים 
ֶלאֶכת  ּמְ ּבַ ר  ֻמְכׁשָ ָאָדם   – ל  ַהּצֵ ְמִחּצֹות  ּבִ

ֶמׁש.  ֶ ַהּשׁ ֵני  ִמּפְ ָמֵגן  בּוָנה  ּתְ רֹב  ּבְ ֵהִקים 

ַחן  ַהּלַ ְצִליֵלי  ְלֵעת  ֶבל,  ְוַהּנֵ יֹוָלה  ּוְ ּכַ
יָנה  ְנּגִ ַהּמַ ְצִליל  הּוא  ָענֹג  ֲאַזי  חֹוְבִרים, 

ֵעֶרְך, ַעל  ּבַ ֵאיֶנּנּו  ְלחּוד  ו  ּתָ ל  ּכָ ֲהַגם   120

ָעלּו  ָלב  ַהּצְ ּמֵֵ ׁשֶ אֹורֹות  ַהּמְ ִמן  ְך  ּכָ
יָרה  ׁשִ קֹולֹות  ָעלּו  ִהְבִהיקּו,  ּוְלָפַני 

י.  ָיַדְעּתִ לֹא  ֶמר  ַהּזֶ ְמקֹור  ִאם  ם  ּגַ קֹוְסִמים, 

ֶזה,  ָהָיה  ה  ִהּלָ ּתְ יר  ׁשִ י  ּכִ ִלי  ָהָיה  רּור  ּבָ
ַח"  ְמַנּצֵ ּכִ "ֲעֵלה  ים  ּלִ ַהּמִ ֶאת  ן  ּכֵ ׁשֶ

ַהּתֶֹכן.  ֶאת  י  ֵהַבְנּתִ לֹא  י  ּכִ ַאף  י,  ַמְעּתִ ׁשָ

ֶמר,  ַהּזֶ ְצִליֵלי  ָהיּו  ים  ֲעֻנּגִ ּכֹה  זֹאת  ִעם 
ה,  ֵהּנָ ַעד  ָיַמי  ָכל  ּבְ י  ָיַדְעּתִ לֹא  מֹוֶהם  ּכְ ׁשֶ
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ר.  אֹׁשֶ ל  ׁשֶ לֹות  ְלׁשָ ׁשַ ּבְ י  ַנְפׁשִ ְפתּו  ּכָ ְוֵהם 
אּות,  ַהִהְתַנּשְׂ ִמן  ֵיׁש  ְדָבַרי  ּבִ י  ּכִ ר  ֶאְפׁשָ

ָהֵעיַנִים  ֵאּלּו  ּבְ רֹאׁש  י  ֵהַקְלּתִ לּו  מֹו  ּכְ
ְלִכּסּוֶפיָה;  ְלָוה  ׁשַ י  ַנְפׁשִ ָמְצָאה  ֶהן  ּבָ

ַהַחי  ַהחֹוָתם  פּוס  ּדְ יַצד  ּכֵ ְבִחין  ַהּמַ ַאְך 
 , יּהַ ַמְגּבִ הּוא  ׁשֶ ָכל  ּכְ ּגֹוֵבר  ֶפה  ַהּיָ ל  ׁשֶ

י, ֵהַסְבּתִ לֹא  ֲעַדִין  ֶעְבָרן  ּלְ ׁשֶ ֲהַגם   135

י,  ֵהַטְלּתִ ַעְצִמי  ּבְ ּדִֹפי  ׁשֶ ַעל  ִלי  ִיְמַחל 
י: ְרּתִ ּבַ ּדִ ִפי  ּבְ ֱאֶמת  זֹו  י  ּכִ ִיְרֶאה  ְוַגם 

ְלֵהֶפְך, ּפֹוֵחת,  ֵאינֹו  ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ נַֹעם  י  ּכִ

. יּהַ ַמְגּבִ הּוא  ׁשֶ ָכל  ּכְ ַהּטַֹהר  זְֹך  ּבֹו  ּגֹוֵבר    139
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קנטו חמישה-עשר

 ,)Cacciaguida( בין שומרי חומות האמונה פוגש דנטה באבי אבות אבותיו, קצ'אגווידה
מגלה  ביתו,  בני  על  מדבר  בימיו;  פירנצה  את  הנה  עד  צאצאיו  אחרון  בפני  המתאר 
השם  קידוש  על  שלו  מותו  את  מזכיר  וכן  'אליגיירי';  המשפחה  שם  מקור  את  לדנטה 

המוסלמי.  הכופר  בידי  שנפל  לאחר  השני,  הצלב  במסע 

ִמיד  ּתָ ִנְגֵלית  ּובֹו  ֶחֶסד,  ׁשֹוֵפַע  ָרצֹון 
ֶדק,  ַהּצֶ ֶאל  ׁשֹוֶאֶפת  ר  ֲאׁשֶ ָהַאֲהָבה 

ַיַעד.  הּוא  ָחת  ֻמׁשְ ָרצֹון  ְנָאה  ּקִ ּלַ ׁשֶ ם  ׁשֵ ּכְ

ֶהָענֹג,  ֶבל  ַהּנֵ ַלַחן  ַעל  ַרד  ֶקט  ֶ ַהּשׁ
ַהּקֶֹדׁש  ֵמיְתֵרי  ַעל  ְרָרה  ּתָ ִהׂשְ ָמָמה  ּדְ

ָרִקיַע.  יִמינֹו  ּבִ ּפֹוֵרט  ֲעֵליֶהם  ׁשֶ

ׁשּוִני  ּקְ ּבִ את  ָלׂשֵ ר  ֲאׁשֶ לּו  ַהּלָ יּוְכלּו  ְוִכי 
ָנַדּמּו,  ְך  ּכָ ם  ּוְלׁשֵ ִתי,  ִפּלָ ּתְ ֲאֵליֶהם 

ְוֶנֱאֶמֶנת?  ָרה  ּבָ ה  ִפּלָ ּתְ ְלקֹול  ְלַהְחִריׁש 

ַעְצמֹו  ּמֵ ׁשֶ ִמי  ל  ׁשֶ ָלַעד  ָיגֹון  ָראּוי 
ׁש  ּוְמַבּקֵ מֹוֵנַע  ַצח  ַהּנֶ ַאֲהַבת  ֶאת 

ָידּוַע.  סֹוָפם  ר  ֲאׁשֶ ֵטִלים  ּבְ ָבִרים  ּדְ ַאַחר 

ְורֹוֵגַע,  ַזְך  ּדֹוֵמם,  ֵליל  ְרִקיַע  ּבִ מֹו  ּכְ
ְלֶפַתע,  ֵאׁש  ְלֶהֶבת  ׁשַ ּפֹוֶרֶצת  ים  ּוְלִעּתִ ֵיׁש 

ּפֹוַרַעת. ְלָותֹו  ַ ִמּשׁ ֵעיֵנינּו  ט  ַמּבַ ְוזֹו   15

ִנּסֹוט,  נֹו  ּכָ ׁשְ ִמּמִ ּכֹוָכב  לּו  מֹו  ּכְ ּדֹוֶמה 
ְלֶפַתע  ָבה  ּכָ ר  ֲאׁשֶ ֳהרֹו  ִמּזָ ְלַבד  ַאְך 

עֹוד.  ָחֵסר  ֵאינֹו  ָבר  ּדָ ָקָצר,  ָמעֹוף  תֹם  ּבְ

לֹות  ְלַמְרּגְ ְוַעד  ָיִמין  ֵצה  ִמּקְ ְך  ּכָ
ֵהִגיַח  ּכֹוָכב  ָעָלה  קֹוֵרן,  אֹורֹו  ָלב  ַהּצְ

ְוַהּזַֹהר.  ַהּנַֹגּה  ֲעֶרֶכת  ִמּמַ ר  ַהְיׁשֵ
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ָלב,  ַהּצְ ְנִתיֵבי  ֶאת  ֶזה  ֲעִדי  ָנַטׁש  ְולֹא 
סֹוֵבב,  ָליו  ַמְעּגָ ַמְסלּול  י  ּפִ ַעל  ִאם  י  ּכִ
ַהט.  ַהּבַ ִמן  ֶקֶפת  ִנׁשְ ְלֶהֶבת  ׁשַ ּכְ מֹוהּו  ּכָ

ַאְנִכיֶסס  ֵצל  ַאף  יט  הֹוׁשִ זֹאת  ּכָ ַאֲהָבה  ּבְ
 – ֶאִליְסיּום  ּבָ ָרָאהּו  ְלֵעת  נֹו  ּבְ ֶאל  ָידֹו 

ְמׁשֹוְרֵרינּו.  ְגדֹול  ּבִ ָלֵתת  ֵאמּון  ִאם  זֹאת 

“o sanguis meus, o superinfusa

gratia dei, sicut tibi cui

bis unquam celi ianua reclusa.”  30

י,  ִהְתּבֹוַנְנּתִ ּבֹו  ֲאַזי  ָהאֹור,  ֵאַלי  ָסח  ְך  ּכָ
י,  ִבְרּתִ ּגְ ֵני  ּפְ ֶאת  ִלְראֹות  י  ֵהַסְבּתִ ָאחֹור  ּוְלֵעת 

ֶהֶלם.  ּבְ י  ַנְפׁשִ ָתה  ֻהּכְ ה  ִמּזֶ ְוַגם  ה  ִמּזֶ

ֵעיֶניָה,  י  ּתֵ ׁשְ ּבִ ַהק  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ִחּיּוְך  ּבַ י  ּכִ
נֹוֵגַע,  ֲאִני  ה  ִהּנֵ י  ּכִ י  ִלּבִ ּבְ יִתי  ּמִ ּדִ

ַהֶחֶסד.  ת  ְסּגַ ּפִ ּוְברּום  ָהְרִקיִעים  ָכל  ּבְ

ר  אֹׁשֶ ַאְך   – ָבִרים  ַהּדְ ַעל  ָהרּוַח  הֹוִסיף  ֲאַזי 
אּוָלם   – ְוָלַעִין  ָלאֶֹזן  ְוָטהֹור  ַצח 

ֶרֶדת.  ִמּלָ י  ְלּתִ ׁשַ ּכָ ם  רּוׁשָ ּפֵ עֶֹמק  ֶאל 

ׁש,  ּקֵ ּבִ הּוא  י  ּנִ ִמּמֶ יָנם  ַהְצּפִ ּלְ ׁשֶ לֹא 
ְבהּו  ּגָ יו  ְרַעּפָ ׂשַ י  ּכִ ְרחֹו,  ּכָ ַעל  ּבְ א  ֶאּלָ
ָאֶרץ.  ּבָ מּוָתה  ַהּתְ ן  ּבֶ ִלְתבּוַנת  ֵמֵעֶבר 

ֵאֵלינּו,  תֹו  ִחּבָ ל  ׁשֶ ּה  ּתָ ַקׁשְ ֵמיַתר  ּוְלֵעת 
ֲאָמָריו  ֶאת  יל  ּפִ ַיׁשְ ְלַמַען  ּיֹו  ּדַ ָרָפה 

בּוָנֵתנּו, ּתְ ִעם  יּוְכלּו  ּבֹו  ֵעד  ְלִהּוָ ַסף  ֶאל   45

י:  ֵהַבְנּתִ יו  ִמּפִ ֵעת  ּכָ ָלִראׁשֹוָנה  זֹאת  ֶאת 
י  ּכִ ַעל  ֱהיּו,  רּוִכים  ּבְ ְוָהֶאָחד,  ּלּוׁש  ִ "ַהּשׁ
ֶאֶרץ."  ְוֶדֶרְך  בֹוד  ּכָ ַזְרִעי  ַעל  ם  ִהְרַעְפּתֶ
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ֶנֶפׁש  יב  ּוֵמׁשִ ָארְֹך  "ָרָעב  יְך:  ִהְמׁשִ ְוהּוא 
ּבֹו  דֹול  ַהּגָ ֶרְך  ַהּכֶ ְקִריַאת  ּבִ ָמָצאִתי 

ַיְחִליפּו.  לֹא  ִצְבֵעיֶהם  ָבן  ְוַהּלָ חֹר  ָ ַהּשׁ

ִמיַע,  ַאׁשְ ְלָך  ָבִרי  ּדְ ּנּו  ִמּמֶ ה  ַהּזֶ אֹור  ּבָ
ְלזֹו  ּתֹוָדה  יר  ַאּכִ ּוְמֻנָחם,  ָמחּול 

ָהֵעֶדן.  ֶאל  יּהַ  ְגּבִ ּתַ ְלַמַען  ָנֶפיָך  ּכְ ָנְתָנה 

זֹוֶרֶמת,  ִמּתֹוכֹו  י  ּבִ ָהגּוְתָך  י  ּכִ ְחׁשֹב  ּתַ
ה ָ ּשׁ ה-ׁשִ ָ ֲחִמּשׁ מֹו  ּכְ ְנָין,  ַלּמִ רֹאׁש  הּוא  ׁשֶ

ָידּוַע.  ֶעְרּכֹו  ַאְך  ִאם  ָהֶאָחד,  ִמן  נֹוְבִעים 

ָאנִֹכי,  ִמי  אֹוִתי  ׁשֹוֵאל  ֵאיְנָך  ן  ּכֵ ַעל 
י  ּבִ ְוָקא  ּדַ ַחְרּתָ  ּבָ ַמּדּוַע  ּתֹוֶהה  ֵאיְנָך 

נּו. ִעּמָ ַהחֹוְגִגים  ָהרּוחֹות  ַאר  ׁשְ ֵני  ּפְ ַעל   60

ֵהן  חּותֹות  ּפְ ִאם  ינּו,  ַחּיֵ ֲאִמּתֹות  י  ּכִ ְחׁשֹב  ּתַ
ה  ּנָ ִמּמֶ ְרָאה  ּמַ ּבַ ְטָנה  ּבֵ ּתַ דֹות,  ִנְכּבָ אֹו 

ה.  ֱהֶגּנָ ּתֶ ֶטֶרם  ּבְ ָהגּוְתָך  ֶקֶפת  ִנׁשְ
  

רּוְך  ּדָ ּה  ַמְרּתָ ִמׁשְ ַעל  ַהּקֶֹדׁש,  ַאֲהַבת  ַאְך 
י  ּבִ יָתה  ּצִ ַהּמַ זֹו  ִהיא  ל,  ֶאְחּדַ ְולֹא  ֶאֱעמֹד 

ּבַֹע.  ִלׂשְ ׁש  ַהְמַבּקֵ ָענֹג  ה  ֶחְמּדָ ְרַעב 

ּבֹוֵטַח,  ִהיר,  ּבָ יץ,  ַאּמִ ְצִליל  ּבִ קֹוְלָך  ָהֵרם 
ה,  ּלֵ ּגַ ֶחְפְצָך  ֶאת  ָך,  ִלּבְ ׁשּוַקת  ּתְ ה  ּלֵ ּגַ

י."  ָעַרְכּתִ ׁשּוָבִתי  ּתְ ֶאת  ָבר  ִמּכְ ֶזה  ֵהן  מֹו  ִלׁשְ

יֹוַדַעת  ֵהיֵטב   – זֹו  ַאְך  יַאְטִריֶצ'ה  ּבֵ ֶאל  י  ֵהַסְבּתִ
ְלָכְך  ֵאַלי.  ָכה  ִחּיְ  – י  ִלּבִ י  ַרֲחׁשֵ ֶאת 

ָנֶפיָה.  ּכְ י  ִלּבִ ׁשּוַקת  ּתְ ה  ְרׂשָ ּפָ ֵאת  ׂשְ ֶיֶתר  ּבְ

ְדָבַרי,  ּבִ י  ַתְחּתִ ּפָ ְראּו,"  ּתִ ִלְכׁשֶ ד  "ִמּיָ
ְוַאֲהָבה  ִלְתבּוָנה  ַהּכֹל,  ֶוה  ׁשְ ַהּמַ "ֶאת 

ֵעֶרְך. ֵוה  ׁשְ ֶאָחד,  ָקל  ִמׁשְ ֶכם  ִקְרּבְ ּבְ ִיְהֶיה   75
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ְואֹור,  חֹם  נֹוֶתֶנת  ָלֶכם  זֹו,  ֶמׁש  ׁשֶ י  ּכִ
ִליל,  ּכָ תֹוָכּה  ּבְ ֵזִהים  לּו  ַהּלָ ַהּכֹחֹות  ֵני  ׁשְ

תַֹאם.  ּבְ ּה  ְוִלְמַלאְכּתָ ָלּה  ֶוה  ִיׁשְ ָבר  ּדָ ְוֵאין 

מּוָתה,  ּתְ ֵני  ּבְ ֶקֶרב  ּבְ ב  ּצָ ַהּמַ הּוא  ׁשֹוֶנה 
ֶאְצֵלנּו  ֵהיֵטב,  ָלֶכם  ר  ּכָ ַהּמֻ ַעם  ִמּטַ

ַיְפִרידּו.  ְרָסה  ּפַ "ק  ּתַ ֵהן  ְיכֶֹלת  ְלֵבין  ָרצֹון  ין  ּבֵ

ְויֹון  ִ ַהּשׁ חֶֹסר  ּבְ י,  ִהֵנִנּ ַחי  ׁשֶ ֲאִני 
אֹוֶדה  י  ִלּבִ ּבְ ַרק  ן  ּכֵ ַעל  ִרי,  ׂשָ ּבְ ַעל  ָחׁש 

ם.  ְלּתֶ ִקּבַ ֵלב  ֵחֶפץ  ּבְ ַני  ּפָ ֶאת  י  ּכִ ָלֶכם 

ְוזֹוֵרַח  ַחי  ז  טֹוּפָ ָך,  ּבְ ַאְפִציר  זֹאת  ִעם 
ִנְבֶחֶרת,  ֲעָטָרה  ּבַ ָקבּוַע  ֵחן  ֶאֶבן  ּכְ

ִלי."  ֱאמֹר  ְמָך  ׁשִ ְוֶאת  ֶחְפִצי,  ַאַחר  א  ַמּלֵ

לֹו  ה  ּיָ ּפִ ַהּצִ ר  ֲאׁשֶ י,  ְחּתִ ּפַ ִמׁשְ ֵנֶצר  "ָהּה, 
ֶֹרׁש."  ַהּשׁ ְלָך  ֲאִני  ֶחְדָוה,  י  ִלּבִ ָאה  ְמַמּלְ

ָהרּוַח, יב  ֵהׁשִ ַתח,  ּפָ ים  ּלִ ַהּמִ ה  ֵאּלֶ ּבְ  90

ָנַתן  ר  ֲאׁשֶ "ָהִאיׁש  ִלי,  ָאַמר  הֹוִסיף  ְועֹוד 
ָאה  ִמּמֵ ּוְלַמְעָלה  ָאִביָך,  ְלֵבית  מֹו  ׁשְ ֶאת 

ַהּטַֹהר,  טּור  ל  ׁשֶ ִראׁשֹון  ִמְדָרג  ּבְ ַסב  ִנים  ׁשָ

יְתָך,  ּבֵ ֵני  ּבְ ֶלת  ׁשֹוׁשֶ ֲאִבי  ְוַגם  ִני,  ּבְ הּוא 
ְיֵמי  ר  ַקּצֵ ּתְ ִאם  ָנֶאה  ַאְך  ֶזה  ִיְהֶיה 

ַחת.  ּבַ ּוְמׁשֻ ֶנת  ַהְמֻצּיֶ ָך  ְמַלאְכּתְ ּבִ ִסְבלֹו 

ֶהן  ּבָ ְקדּוִמים,  חֹומֹות  ֶפת  ּקֶ ַהּמֻ ִפיֶרְנֶצה 
ל,  ִעְנּבָ ְצִליל  עֹוד  קֹוֵרא  ֲחִרית  ְוׁשַ ְלִמְנָחה 

ֶניָה.  ּבָ קּוִלים  ׁשְ ְצנּוִעים,  ׁשֹוֶכֶנת,  ָהְיָתה  ֵלָוה  ׁשְ

ָער,  ׂשֵ ַעְטרֹות  ְולֹא  ּה  ּבָ ָהיּו  ַמְחרֹוזֹות  לֹא 
נֹוַעד  ַאְבֵנט  ְולֹא  ִדיִלים  ּגְ ַמְלְמלֹות  לֹא 
הּו.  ֵמחֹוְבׁשֵ יַח  ְלַהּסִ ְתּבֹוֵנן  ַהּמִ ֵעין  ֶאת 
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ֵמֶרֶחם,  ֵצא  ּתֵ ת  ּבַ ן  ּפֶ ָהָאב  ֶנְחַרד  ְולֹא 
ֵרֵעהּו,  ֶאת  ִאיׁש  ָסְתרּו  ֶטֶרם  ּומַֹהר  יל  ּגִ י  ּכִ

ַהּצֶֹרְך. י  ּפִ ַעל  ָהיּו  ְותֹוֲאִמים  קּוִלים  ׁשְ  105

ָחה;  ּפָ ׁשְ ִמּמִ ֵריק  ׁשֶ ָאב  ית  ּבֵ ָהָיה  לֹא 
לּוס  ַסְרַדַנּפָ ַמַעְלֵלי  ֲעַדִין  נֹוְדעּו  לֹא  ם  ּגַ

ֶלְך.  ַהּמֶ ֲחָדָריו  ּבַ ִלְנקֹט  ה  ִהְרּבָ מֹוָתם  ּכְ

אּוֶצ'ַלטֹויֹו  ְבַעת  ּגִ ֲעַדִין  ָעְלָתה  לֹא  ם  ּגַ
ִהיא ָאה  ִהְתַנּשְׂ ׁשֶ ּכְ ַאְך  מֹוְנֶטַמלֹו,  ל  ׁשֶ זֹו  ַעל 

יָמה. ִהְקּדִ ְנִפיָלָתּה  ם  ּגַ ֶניָה  ּפָ ֵמַעל 

ָרִאיִתי,  ֲאזֹורֹו  ּבַ ְרִטי  ּבֶ ִליְנְצ'יֹוֶנה  ּבֶ ֶאת 
ָרִאיִתי  ְרָאה  ַהּמַ ִמן  ְוֶעֶצם,  עֹור  ּבְ ָחגּור 

רֹוֶחֶקת.  ִאּפּור  ְללֹא  ַרְעָיתֹו  יַצד  ּכֵ

ְרִלי,  ִמּנֶ ָהִאיׁש  ְוֵאת  ֶוְקיֹו  ֶאת  ֵעיַני  ָראּו 
ְוַגס,  ׁשּוט  ּפָ ֵמעֹור  ִליָמה  ּגְ ִלְלּבֹׁש  ֵמִחים  ׂשְ

ּוֶפֶלְך.  נּול  ּבְ אֹוְרגֹות  ם  ִעּמָ ּוְנׁשֹוֵתיֶהם 

ָיְדָעה  ַאַחת  ְוָכל  ַפר,  ׁשָ ָלן  ַמּזָ הֹו, 
ה  ָ ִאּשׁ ה  ִנְנְטׁשָ לֹא  ִקְבָרּה,  ֶחְלַקת  ֵהיָכן 
ָצְרָפָתה. ָעָמיו  ּפְ ם  ׂשָ ַעל  ּבַ י  ּכִ ָתּה  ִמּטָ ּבְ  120

ה  ַרּבָ ַאֲהָבה  ּבְ יָחה  ּגִ ִהׁשְ ׁשֶ ִמי  ָהְיָתה 
ֵאָליו  ָטה  ּוִפְטּפְ ינֹוָקּה,  ּתִ ֶעֶרׂש  ַעל 

ְלֶיֶלד. הֹוֶרה  ִפי  ּבְ מּוָרה  ׁשְ ֶחְדָוה  ְלׁשֹון  ּבִ

ֶחֶלת,  ַמׁשְ ּנּול  ּבַ חּוִטים  עֹוָדּה  ּבְ ַאֶחֶרת, 
ִמיַע,  ׁשְ ּתַ יָתּה  ּבֵ ִלְבֵני  ְטרֹוָיה  ֵני  ּבְ ֲעִלילֹות  ֶאת 

ְפֶיסֹוֶלה.  דֹות  ְוַהּגָ ֵמרֹוָמא  ִסּפּור  ּתֹוִסיף 

ַסְלֶטֶרלֹו  ְוַלּפֹו  ַצ'ְנֶגָלה  ַהִהיא  ֵעת  ּבָ
מֹו  ּכְ דֹוָלה  ּגְ ִמיָהה  ּתְ ְמעֹוְרִרים  ָהיּו 

ה.  ָהֵאּלֶ ִמים  ַהּיָ ל  ׁשֶ ְוִקיְנִקיַנטּוס  קֹוְרֶנְלָיה 
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ְונֹוַח,  ֵלו  ׁשָ ִקּיּום  י  ַחּיֵ ְלתֹוְך  ְוָכְך 
אֹוֶהֶבת,  ה  ְקִהּלָ ּבִ ֵמיִטיב,  ִצּבּור  ין  ּבֵ

ה,  ַמִרּיָ אֹוִתי  ָיְלָדה  ֶנֱאָמן,  ַבִית  ּבְ

ה  ְכֵנִסּיָ ּבִ ָרָמה  ה  ִפּלָ ּתְ ְלקֹול  ם  ְוׁשָ
ָהִייִתי  ֵכן  י  ּכִ ה  ִהּנֵ י,  ְלּתִ ִנְטּבַ ֲאִני  ְקדּוָמה 

ְוַקָצ'ְגוִויָדה. נֹוְצִרי  ַאַחת  ּוְבעֹוָנה  ֵעת  ּבְ  135

ּומֹורֹוְנטֹו,  ֶאִליֵסיאֹו  ַאַחי  ֵני  ׁשְ מֹות  ׁשְ ָהיּו 
יָעה,  ִהּגִ ַרְעָיִתי  ַהּפֹו  ְנַהר  דֹות  ִמּגְ

ַאִליְגֵיִרי.  ם  ׁשֵ ִנְגַזר  ָמּה  ְ ּשׁ ּמִ ׁשֶ זֹו  ְוִהיא 

יָסר,  ַהּקֵ קֹוְנַרד  ֶאת  י  ַרּתִ ׁשֵ יֹוֵתר  ְמֻאָחר 
י,  ַעְלּתִ ּפָ ְלַמֲענֹו  ר  ֲאׁשֶ ל  ּכָ ַעל  ְוהּוא, 

ְוֶחֶסד.  בֹוד  ּכָ רֹב  ּבְ יר  ְלַאּבִ ַחִני  ְמׁשָ

ע,  ָהֶרׁשַ ת  ּכַ מּול  ִלְקָרב  ָיָצאִתי  בֹוָתיו  ִעּקְ ּבְ
ֶחֶרב,  כַֹח  ּבְ ָחְמָסה  ַאְרְצֶכם  ֶאת  ר  ֲאׁשֶ

ָעֶליָה.  מֹר  ִלׁשְ לּו  ׁשְ ּכָ קֶֹדׁש  ּוְכִלי  ּכֶֹמר  י  ּכִ

י,  ָנַפְלּתִ ַהְמתָֹעב  ַזע  ַהּגֶ ַיד  ּבְ ׁשֶ יָון  ּכֵ
ַהּכֹוֶזֶבת,  זֹו  ֵבל  ּתֵ לֹות  ְלׁשְ ַ ִמּשׁ י  ָחְפׁשִ

ִחי,  ּדֶ ַעד  ים  ַרּבִ יל  ּפִ ׁשְ ּתַ ֵאֶליָה  ָהַאֲהָבה 

ָהֵעֶדן."  לֹום  ׁשְ ֶאל  ָלבֹוא  ָזִכיִתי  ים  ְקדֹוׁשִ מֹות  ּבְ   148
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קנטו שישה-עשר

ועל  אבותיו  על  בפירנצה,  ימיו  על  ומספר  קצ'אגווידה  ממשיך  דנטה  של  לבקשתו 
וצופה   החדשים  המהגרים  של  המושחתת  השפעתם  את  מוקיע  המַספר  העיר.  אזרחי 
טוען  והוא  משתפרת  רוחו  הקדומה,  העיר  אצולת  על  לספר  בשובו  אולם  קודר.  עתיד 

חמור.  כה  אינו  שהמצב 

ּתֹוֶחֶלת,  ַהֲחֵסָרה  ֵמנּו  ּדָ ֲאִצילּות  הֹו, 
ָאֶרץ,  ּבָ ֵתְך  ִהּלָ ּתְ ִרים  ׁשָ ָאָדם  ֵני  ּבְ ִאם 

ָעֶול,  ּבָ ֲעמֹד  ִמּלַ ְיֵגָעה  ם  ּבָ ם  ַנְפׁשָ

ה,  ָהִעּלָ ר  ְלֵפׁשֶ ִנְדָהם  ֶאְהֶיה  לֹא  ׁשּוב 
ָאבֹון,  ַהּתֵ ִריא  ּבָ ּבֹו  קֹום  ּמָ ּבַ ַאף  ן  ּכֵ ׁשֶ
י.  ָרַחְצּתִ ְבֵחְך  ׁשִ רּום  ּבְ ְלֵעֶדן,  ָנִתי  ּוָ ּכַ

ֶחֶתף,  ּכְ ְבֶלה  ּתִ ר  ֲאׁשֶ ְך,  ִהּנָ ִליָמה  ּגְ ָאֵכן 
ְטַלאי,  עֹוד  ָלְך  נֹוִסיף  לֹא  יֹום  י  ִמּדֵ ִאם  ן  ּכֵ ַעל 

ַרִים.  ִמְסּפָ ּבְ ֵרְך  ׂשָ ּבְ ִיְגזֹר  ֶהָחג  ַמן  ַהּזְ

רֹוָמא  ּבְ ָהָיה  ָנהּוג   – ִמי  ִרׁשְ ָלׁשֹון  ּבְ ָאז 
 – ֶניָה  ּבָ אֹותֹו  ָזְנחּו  ה  ַעּתָ ָעָבר,  יֵמי  ּבִ

י.  ּוָבַחְרּתִ י  ָחַזְרּתִ ֵאָליו  ִמּלֹוַתי  ֶאת 

יָרה  ִהְזּכִ ָכה,  ִחּיְ ָקרֹוב  ֶבת  ּצֶ ַהּנִ יַאְטִריֶצ'ה  ּבֵ
ְגרֹוָנּה  ּבִ חֹוֶכֶכת  ַמֶלּבֹו  ִביַרת  ּגְ ֶאת  ִלי 

יָבה. ִהְקׁשִ וִויִניֶבר  ּגְ ל  ׁשֶ ִראׁשֹון  ְלֵחְטא  ְלֵעת   15

ה,  ַאּתָ ָאִבי  "ּוְבֵכן,  י:  ַתְחּתִ ּפָ ְדָבַרי  ּבִ ּכֹה 
אֶֹמץ,  ּבְ ָבִרי  ּדְ לֹוַמר  אֹוִתי  עֹוַדְדּתָ 
ָהִייִתי. ֶ ִמּשׁ יֹוֵתר  ִהְנִני  ְלָך  הֹודֹות 

ר,  אֹׁשֶ ּבְ י  ַנְפׁשִ אּו  ִמּלְ ַחל  ַהּנַ ְלֵגי  ּפַ ים  ַרּבִ
ַעְצָמּה,  ּבְ עֹוֶלֶצת  ה  ַעּתָ י  ִקְרּבִ ּבְ זֹו 

ַע.  ּקֵ ְלִהְתּבַ ִלי  ִמּבְ ּגֶֹדׁש  ּבַ א  ּשָׂ ּתִ י  ּכִ ַעל 
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ֵמֲחָלָציו  יִתי,  ּבֵ ֵמִקים  ִלי,  ָנא  ֱאמֹר 
ֲאבֹוֶתיָך  ָהיּו  ִמי  ָיָצאָת,  ִמי  ל  ׁשֶ
ָעֶליָך?  עּוִרים  ַהּנְ ָעְברּו  ְוֵאיָמַתי 

 – יל  ְטּבִ ַהּמַ יֹוָחָנן  ל  ׁשֶ צֹאנֹו  ַעל  ִלי  ר  ַסּפֵ
יו  ָיׁשָ ּתְ ין  ִמּבֵ ּוִמי  ֶעְדרֹו,  ָהָיה  ַהַרב 

ְוַיַחס?"  ֲעָלה  ַהּמַ ְלרּום  ָראּוי  ִנְמָצא 

ָחם,  ּפֶ ַגֲחֵלי  ּבְ ֵמִפיַח  ב  ָ ַמּשׁ ּכְ ָאז 
אֹורֹו  יר  ַמְגּבִ ְרִאיִתיו  ְלֶהֶבת,  ׁשַ ֵאׁש  ם  ּבָ ית  ַמּצִ

י. ַמְעּתִ ִהׁשְ הֹוָקָרה  ּבְ ָבַרי  ּדְ ֶאת  ׁשֶ ָכל  ּכְ  30

הּוא  ַתח  ּפָ ֵעיַני,  מּול  ֶאל  ּגֹוֵבר  ָיְפיֹו  עֹוד  ּבְ
עֶֹנג  ַרב  ָעִדין  ְצִליל  ּבִ ִמיַע,  ִהׁשְ ְוקֹול  יו  ּפִ ֶאת 

ה:  ֵאּלֶ ָיֵמינּו  ְלׁשֹון  ּבִ ּלֹא  ׁשֶ ֲהַגם  ר,  ּבֵ ּדִ

קצ'אגווידה. של  פ.הולדתו  ג׳. 
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ָלִראׁשֹוָנה  ַמע  ִנׁשְ  ’ave‘ ּבֹו  ַההּוא  "ִמּיֹום 
 – רּוְך  ּבָ ִזְכָרּה  ְיִהי   – י  ִאּמִ ּבֹו  ׁשֶ יֹום  ַעד 

ה,  ֵהֵקּלָ ָאּה  ַמּשָׂ ַעל  ְוָכְך  אֹוִתי  ָיְלָדה 

ְועֹוד  ים,  ִ ַוֲחִמּשׁ ֵמאֹות  ֲחֵמׁש  ָעִמים  ּפְ
ָהֲאִרי,  ֶאל  ָחְזָרה  ַמֲאִדים  ֵאׁש  ים,  לֹוׁשִ ׁשְ

ַחל.  ַ ַהּשׁ ַגף  ּבְ אֹוָרּה  ׁש  ַחּדֵ ּתְ ְלַמַען 

ם,  ִעּמָ ְוָאנִֹכי  ֵמֶרֶחם,  ָיְצאּו  ֲאבֹוַתי 
יַע  ַמּגִ ַהּסּוס  ָנִתי  ׁשְ ֵמרֹוץ  ּבְ ּבֹו  ָמקֹום  ּבְ
ֶמת.  ֶנְחּתֶ ה  ִסּלָ ַהּמְ ּבֹו  ַאֲחרֹון,  רַֹבע  ֶאל 

זֹאת  ּבָ ַאְרִחיב  ְולֹא  ֲאבֹוַתי,  ַעל  אן  ּכָ ַעד 
יעּו.  ִהּגִ ֵמֵהיָכן  אֹו  ָהָיה,  ָמם  ְ ׁשּ ַמה  גֹון  ּכְ

יַח. ַהּשִׂ ְולֹא  ָיָפה,  ִתיָקה  ְ ַהּשׁ ְלֵאּלּו   45

ְלֵבין  ַמְרס  ֶסל  ּפֶ ין  ּבֵ ָאז  ֵאי  ִרים  ַהּדָ ל  ּכָ
ק,  ֶנׁשֶ ּבְ ֶלֱאחֹז  ִרים  ׁשֵ ּכְ  – ִטיְסֶטרֹו  ַהּבַ ן  ּכַ ִמׁשְ
ם.  ׁשָ ַהּיֹום  ֹוְכִנים  ַהּשׁ ִמן  ָמנּו  ית  ֲחִמיׁשִ ַאְך 

י,  ַקְמּפִ ּבְ ה  ַעּתָ ִנְמָהל  ָמם  ּדָ ָהֶאְזָרִחים 
ָטהֹור ָקַלח  ֲאַזי  ּוְקֶרַטְלדֹו,  ֶפִגיֶנה 

ֶרת.  ּקֶ ּבַ חּות  ְוַהּנָ ס  ַהּגַ עֹוְרֵקי  ּבְ ַאף 

לּו, ַהּלָ ִעם  ָחַלְקּתָ  בּוְלָך  ּגְ ֶאת  י  ּכִ טֹוב  ָהּה, 
ֵכנּוְתָך:  ׁשְ ּבִ בּו  ָיׁשְ ָסח,  ֲאִני  ֲעֵליֶהם 

ָיאנֹו,  ְטֶרְסּפְ רֹום  ּוִמּדָ פֹון,  ִמּצָ לּוצֹו  ּגָ

ַצֲחַנת  ֶאת  את  ָלׂשֵ ם,  ִעּמָ ּכֹן  ִלׁשְ לֹא  ַרק 
 – יְנָיה  ִמּסִ ָחת  ׁשְ ְוַהּמֻ ֵמַאגּוְליֹוֶנה  ָבל  ַהּנָ
ַעל.  ִלּיַ ּבְ ה  ַמֲעׂשֵ ְלָכל  ֵעיָניו  ַהּלֹוֵטׁש  ֶזה 

ֶחֶלד,  ּבַ ָפל  ָ ְוַהּשׁ ָהַרע  ָהָעם,  ֶזה  לּו 
ֵקיָסָריו  ּבְ יט  ִהּבִ ּדֹוֶאֶגת  ֵאם  ל  ׁשֶ ט  ַמּבָ ּבְ

חֹוֶרֶגת, ֵאם  ל  ׁשֶ מֹו  ּכְ ַקר  ט  ַמּבָ ּבְ ְולֹא   60
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ִפיֶרְנֶצה,  ְלֶבן  ְוָהָיה  ָהַפְך  ׁשֶ ִמי  ָאז  י  ּכִ
ִסיִמיפֹוְנִטי,  ּבְ נֹוַתר  ְלָחִני,  ְוׁשֻ סֹוֵחר 

ֶרת.  ַהּקֶ ָצֵני  ַקּבְ ַעל  ִנְמנּו  ֲאבֹוָתיו  ּה  ּבָ

מֹוְנֶטמּוְרלּו,  ּבְ ִבים  יֹוׁשְ ָהיּו  ְנִסיִכים  עֹוד 
ר  ְוֶאְפׁשָ ָאקֹוֶנה,  ֲעַדת  ּבַ 'ְרִקי  ַהּצֶ

ַוְלִדיְגֶרֶבה.  ּבְ בּו  ָיׁשְ ַהּבּואֹוְנֶדְלמֹוְנִטי  י  ּכִ

ִמיד  ּוִמּתָ ֵמָאז  ִפיֶרְנֶצה  ֵבי  יֹוׁשְ ִמּזּוג 
מֹותֹו  ּכְ ָהִעיר,  ָיְדָעה  ַגע  ַהּנֶ ְמקֹור  ָהָיה 

ְוֶנֶפׁש.  ְלגּוף  יק  ַמּזִ עֹוֵדף,  ַמֲאָכל  ּכְ

ַח  ּטֵ ּתַ ִיׁשְ ָלָאֶרץ  ִיּפֹל,  סּוָמא  ׁשֹור  ֵהן 
ּבֹוֶדֶדת  ֲחִנית  ְוֵיׁש  ר,  ִעּוֵ ה  ִמּשֶׂ ַמֵהר 

ִלְגּדַֹע.  ֵאיָבר  יִטיב  ּתֵ ו  ַיְחּדָ ֶהָחֵמׁש  ִמן 

יַסְלָיה.  אֹוְרּבִ ּבְ ַהְרֵהר  לּוִני,  ַעל  ַוֲחׁשֹב  ֵצא 
ַרב  ְזַמן  ֵיֵצא  ְולֹא  ֶהָעִרים,  י  ּתֵ ׁשְ ָחְרבּו 

יַע. ּגִ ּתַ יֶהן  ּתֵ ׁשְ ַאֲחִרית  ְקיּוִזי,  ְוַגם  ֶסִניַגְלָיה   75

מּוּהַ  ּתָ ָבר  ַהּדָ י  ּכִ ְמָצא  ּתִ עֹוד  לֹא  ה  ִהּנֵ
ֶלֶחם,  ת  ּפַ ַעד  א  ּבָ ְוהּוא  ַמע  ׁשְ ּתִ ָאב  ית  ּבֵ ַעל  ֵעת 

ֶבר.  ָוׁשֶ ׁשֹד  ּבְ קֹוְרסֹות  ַעְצָמן  ָעִרים  ֲהלֹא 

ֶות,  ַהּמָ ַמר  ּבֹו  ָצפּון  ָלֶכם  ְך  ּיָ ַ ַהּשׁ ל  ּכָ
רֹד  ִלׂשְ ים  ְרּבִ ַהּמַ ֵיׁש  ָצפּון.  ֶכם  ּבָ מֹותֹו  ּכְ

ֵהם.  ְקָצִרים  יֶכם  ַחּיֵ ַאְך  ירּו,  ַיְסּתִ מֹוָתם  ְוָכְך 
 

ֵרַח,  ַהּיָ ָרִקיַע  סֹוֵבב  ּה  ּבָ ֶרְך  ּדֶ ּכַ
ֶהֶרף,  ִלי  ּבְ ם  ַהּיָ חֹוף  ֶאת  ה  ּוְמַגּלֶ ין  ַמְצּפִ

ַהפֹוְרטּוָנה.  נֹוֶהֶגת  ִפיֶרְנֶצה  ּבְ ְך  ּכָ ה  ִהּנֵ

ָבִרים  ַהּדְ ַמע  ְלׁשֵ א  ּלֵ ְתּפַ ּתִ ַאל  ן  ּכֵ ַעל 
ַהְפלֹוֶרְנִטיִנים,  י  ַרּבֵ אֹודֹות  ְלָך  אַֹמר 

ֵמֵעיֵנינּו.  יָרה  ִהְסּתִ ָהֵעת  בֹוָדם  ּכְ ֵמֶהם, 
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ַקֶטִליִני,  ֶאת  ָראּו  אּוִגי,  ֶאת  ֵעיַני  ָראּו 
ִריִצ'י,  ַאְלּבֶ אֹוְרַמִני,  ֶרִקי,  ּגְ ְוֶאת  י  ִפיִליּפִ

ׁשֹוֵקַע. הּוא  ה  ְוִהּנֵ ַהּדֹור,  ֵאר  ּפְ ָאֵכן   90

ַמֲעָלָתם:  ּוְברּום  ָתם  ְגֻדּלָ ּבִ ְרִאיִתים 
סֹוְלַדְנֶיִרי,  ֶאת  ְוַגם  ַסֶנָלה  ָלה  ּדֶ ֶאת 

ַל'אְרָקה.  ה  ּדֶ ֶאת  ם  ּגַ ם  ִעּמָ ּוּבֹוְסִטיִצ'י,  ַאְרִדיְנִגי 

ים  דּוׁשִ ּגְ ָבר  ִמּכְ ה  ּזֶ ׁשֶ ָהִעיר  ֲעֵרי  ׁשַ ּבְ
ֶטל  ַהּנֵ ׂשֹא  ִמּנְ ֵבד  ּכָ ר,  ְוֶקׁשֶ בֹוְגָדנּות  ּבְ

ִפיֶרְנֶצה.  ַרְפסֹוַדת  ֶאת  יַע  ְטּבִ ּיַ ׁשֶ ֶזה  ְוהּוא 

ֵהִגיחּו ֵמֲחָלָציו  ם,  ׁשָ ר  ּדָ ָהַרִויְנָיִני 
ָאז  ֵאי  ׁשֶ ִמי  ְוָכל  ִסיְך  ַהּנָ וִוידֹו  ּגְ ֶזה 

ִליְנצ'יֹוֶנה.  ּבֶ ְפֶאֶרת  ּתִ ֵמהֹוד  ָמם  ׁשְ ֶאת  כּו  ָמׁשְ

ַהִהיא  ֵעת  ּבָ יל  ּכִ ִהׂשְ ָרָרה  ַהּשְׂ ְמֶלאֶכת  ּבִ
ִליַגאיֹו  ּגַ ּוְבֵבית  ֶרָסה,  ּפְ ָלה  ּדֶ ֹוַע  ַהּשׁ

ַיַחד.  ם  ּגַ ה  ּלָ ְוַהּגֻ ב  ּצָ ַהּנִ ָבר  ּכְ ָפז  ּבְ

ְרָוה,  ַהּפַ ֶלט  ְלׁשֶ ָאז  ָבר  ּכְ נֹוַדע  ַרב  אֹון 
ְוַסֶצ'ִטי,  רּוִצ'י  ּבַ ּוִפיַפְנִטי,  אִלי  ּגָ ל  ׁשֶ

ַלח, ַהּמֶ ַקל  ִמׁשְ ִגין  ּבְ ִהְסִמיקּו  ׁשֶ ֵאּלּו  ְך  ּכָ  105

ַקְלפּוִצ'י,  ית  ּבֵ ֵני  ּבְ ָהיּו  ים  ְמֻרּבִ ּגּוִצ'י;  ְך  ּכָ
ַאִריגּוִצ'י,  ִסיִזי,  ֵני  ּבְ ֵמֶהם  ָנְפלּו  ְולֹא 

 . בֹוּהַ ּגָ ס  ּכֵ ַעל  רֹוְבִצים  ָבר,  ּכְ ֶזה  ִלים  מֹוׁשְ ֵמֶהם 

ִפיֶרְנֶצה,  ׁשֹוֵעי  ין  ִמּבֵ ָרִאיִתי  ים  ַרּבִ ָמה  הֹו, 
 – ְפֶאֶרת  ּתִ ָלִעיר  ים  ַמְרּבִ ְרִטי  ַלְמּבֶ ִרּמֹוֵני  ֵאיְך 

ָהַרַהב.  אֹוָתם  יל  ִהּפִ ָרָמא  ָרא  ֵמִאּגָ ַעד 

 – ִויְסדֹוִמיִני  ַחת  ּפַ ִמׁשְ ֲאבֹות  ָנֲהגּו  ְך  ּכָ
ּוְכָבר  ַהֶהְגמֹון,  ס  ּכֵ נֹוַתר  נּוי  ּפָ ִאם  י  ּדַ

ֵמעֶֹנג.  ִנים  ָ ְמֻדּשׁ ָרְבצּו  ּמֹוָעָצה  ּבַ
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ַאְכָזר  ָרקֹון  ּדְ ּמִ ׁשֶ ִהיר  ַהּיָ ַזע  ַהּגֶ
ּפֹוֶעה  ה  ׂשֶ ּכְ ֲאָבל  ִנְמָלט,  רֹוֵדף  עֹודֹו  ּבְ
תּוַח,  ּפָ ָממֹון  ְוִתיק  ְנטּוָיה  ְזרֹוַע  מּול 

תֹות,  ּפָ ֵמַאׁשְ ִאם  ם  ּגַ ָלרּום,  ָבר  ּכְ ֶזה  ָעָלה 
ּדֹוַנטֹו  ְרִטין  אּוּבֶ ל  ׁשֶ ַאּפֹו  ָחָרה  ן  ּכֵ ַעל 
ְלִויְסדֹוִמיִני. אֹותֹו  יא  ִהּשִׂ חֹוְתנֹו  ְלֵעת   120

ִמְפֶיסֹוֶלה  א  ּבָ ָרַכב,  ַקּפֹוְנַסקֹו  ָבר  ּכְ ה  ִהּנֵ
ְוִאיְנַפְנַגטֹו  ּג'ּוָדה  ַהּסֹוֲחִרים;  ׁשּוק  ֶאל 
ִפיֶרְנֶצה.  ֶאְזְרֵחי  ין  ּבֵ יָטב  ַהּמֵ ִעם  ִנְמנּו 

הּוא:  ֱאֶמת  ֲאָבל  ַמְדִהים  ַבר-ָמה,  ּדְ ְלָך  ר  ֲאַסּפֵ
ֶדם,  ִמּקֶ חֹומֹות  חּוג  ֶאל  אָת  ּבָ ּבֹו  ֲעָבר  ַהּמַ

ָרה.  ּפֶ ָלה  ּדֶ ל  ׁשֶ מֹו  ׁשְ ַעל  ְקָרא  ַהּנִ ַער  ׁשַ הּוא 

ל  ׁשֶ ְפֶאֶרת  ַהּתִ ַרב  ְלטֹו  ׁשִ א  ַהּנֹוׂשֵ ל  ּכָ
תֹו  ּוְתִהּלָ מֹו  ׁשְ ָהָרם,  ִסיְך  ַהּנָ ית  ּבֵ

טֹוַמסֹו,  דֹוׁש  ַהּקָ ַחג  יֹום  ּבְ ָלַעד  מּוִרים  ׁשְ

ְזֻכּיֹוָתיו.  ִעם  ל,  ִקּבֵ יר  ָהַאּבִ תַֹאר  ֶאת 
ְגלֹו  ּדִ ַעל  ׁשֶ ָהִאיׁש  ְרֵאה,  ה,  ַעּתָ אּוָלם 
ָהָאֶרץ.  ַעם  ֶאל  ָחַבר  ָזָהב,  ִאְמַרת  ָנַתן 

וַוְלֶטרֹוִטי  ַהּגְ ם  ִעּמָ ָהִאיְמּפֹוְרטּוִני,  ה  ִהּנֵ
ּבֹוְרגֹו  ַאְך  ק  ִסּלֵ ְולּו  ָבר;  ִמּכְ ֶזה  ם  ׁשָ ָהיּו 

ֶקט.  ׁשֶ ּבְ הּוא  ם  ּגַ ב  ָיׁשַ ֵכן-ּפֹוֵלׁש,  ָ ַהּשׁ ֶאת   135

– ֵהֵחּלּו  ִיּסּוֵריֶכם  ּבֹו  ַאִמיֵדִאי,  ית  ּבֵ
ר  ֲאׁשֶ ְוהּוא  צֹוֵדק,  ֶעְלּבֹון  ִרי  ּפְ ַאְך  ָהיּו 

ֶחֶסד,  ל  ׁשֶ ְלדֹורֹות  ם  ׂשָ ְוֵקץ  ֶאְתֶכם  ה  ּלָ ּכִ

ֵרָעיו.  דּו  ּבְ ְוִנְתּכַ ָזָכה  ַעְצמֹו  ְוהּוא 
ּוִאין  ִנּשׂ ִהְבַטְחּתָ  ּבּואֹוְנֶדְלמֹוְנֶטה,  ֶזה,  יַצד  ּכֵ

 ! ֵהַפְרּתָ בּוָעְתָך  ׁשְ ֶאת  אֹוֵיב  ְמַחת  ּוְלׂשִ
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ָלֶבַטח  ם  ִלּבָ ָעַלז  ָהֲאֵבִלים  ים  ַרּבִ
ִעיֵרנּו  ּבְ הֹוַפְעּתָ  ָלִראׁשֹוָנה  ּיֹום  ּבַ לּו 

ֶאָמה.  ָהַ ִלְמצּולֹות  ָהֵאל  אֹוְתָך  ִליְך  ִהׁשְ

ִפיֶרְנֶצה,  ֲעֶלה  ּתַ י  ּכִ ָהָיה  ָראּוי  ָאֵכן 
ְלֶזַבח  ן  ָקְרּבָ אֹוְתָך  לֹוָמּה,  ׁשְ ְיֵמי  תֹם  ּבְ
ר.  ׁשֶ ַהּגֶ נֹוֵצר  ְדמּות  ּבִ ָרה  ּבְ ִנׁשְ ֶאֶבן  ַעל 

ֶניָה,  ּבָ ֲהמֹוֵני  ֶאת  ָהִעיר,  ֶאת  ָרִאיִתי 
ְוַנַחת,  ְלָוה  ׁשַ רֹב  ּבְ ֹוֶכֶנת  ַהּשׁ ִפיֶרְנֶצה 

ֲעַדִין. יָדּה  ְלַהְסּפִ ם  ֻמְקּדָ ֵכן  י  ּכִ ה  ִהּנֵ  150

ֶרת,  ַהּקֶ ֲהמֹוֵני  ֶאת  ָרִאיִתי  ָבִטים  ְ ַהּשׁ ין  ּבֵ
ׁש  ֲחׁשָ ֵאין  ֶצֶדק,  ּבְ ְתַנֵהל  ַהּמִ ַרב  ַעם 
ֶלת,  ַהֲחַבּצֶ ּפֹל  ּתִ ַהּמֹוט  רֹוֵמי  ִמּמְ י  ּכִ

ּוַמֲחלֶֹקת." ְנָאה  ׂשִ ַדם  ּבְ ם  ְכּתַ ּתֻ ְוִכי    154
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גלותו  על  למשורר  מדווח  לעיניו,  גלוי  דנטה  של  עתידו  את  הרואה  קצ'אגווידה, 
את  לומר  עליו  כי  בו  מתרה  הוא  זאת  עם  ועוניו.  תלאותיו  על  מעירו,  הקרוב  בעתיד 
ושבח  רבה  תהילה  כי  לו  ומודיע  המתים,  בעולם  במסעותיו  אותה  שראה  כפי  האמת 

בחלקו.  ייפלו 

ָאבֹות  ּבְ ֲעַדִין  ְתֶרה  ַהּמַ ַפֵאיתֹון  ּכְ
ְקִליֶמֶנה,  ִאּמֹו  ֵאֶצל  ז  ֶנְחּפָ ִנים,  ּבָ ְפֵני  ּבִ

ָלַדַעת,  ׁש  ְמַבּקֵ הּוא  מּועֹות  ְ ַהּשׁ ר  ׁשֶ ּפֵ ֶאת 

ֵעיֵני  ּבְ ָלֶבַטח  ִנְרֵאיִתי  ָאנִֹכי  ְך  ּכָ
ּקֶֹדם  ׁשֶ זֹו  ַהּקֶֹדׁש,  ּוְמנֹוַרת  יַאְטִריֶצ'ה  ּבֵ

ְנׂשֹוֵחַח.  ְלַמַען  ֶהְחִליָפה  ְמקֹוָמּה  ֶאת 

ׁשּוקֹוֶתיָך  ּתְ ַלַהב  "ֶאת  י:  ִבְרּתִ ּגְ ְתָחה  ּפָ ן  ּכֵ ַעל 
ֵעיֵנינּו  ּבְ ִנְרֵאהּו  ְלַמַען  ג  ַהּצֵ ֲחׂשֹף, 

ָעֶליָה.  ָך  ִלּבְ חֹוַתם  לּוָיה,  ּגְ ְבִנית  ּתַ ְוהּוא 

ַעת,  ּדַ אֹוָתנּו  יל  ּכִ ׂשְ ּתַ יָך  ּפִ ִאְמֵרי  ּבְ ׁשֶ לֹא 
ִצְמאֹוְנָך  ֶאת  ּבֹר  ִלׁשְ ְלַמד  ּתִ ה  ַאּתָ אּוָלם 

ִפיָך."  ּבְ ן  ִנּתֵ ר  ֲאׁשֶ ִלְרָוָיה  ַמִים  ּבְ

ַאּתְ  רֹוָאה  ְך  ְבּתֵ ׁשִ רֹום  ִמּמְ ָיָקר,  ַמְעָין  "הֹו, 
נֹוֵכַח,  הֶֹוה  ְוֵהם  ם  ּלָ ּכֻ ים  ַמּנִ ַהּזְ ֶאת 

ֲעַדִין, ָקרּו  ּלֹא  ׁשֶ ָבִרים  ּדְ ְדִעי  ּתֵ ן  ּכֵ ַעל   15

ָאֶרץ  ּבָ מּוָתה  ַהּתְ ן  ּבֶ קֹוֵלט  רּוחֹו  ּבְ ְך  ּכָ
ִלְכלֹל  ׁש  ּלָ ַהְמׁשֻ ל  ׁשֶ יָכְלּתֹו  ּבִ ֵאין  י  ּכִ
ֲאִני  עֹוד  ּבְ ֵקהֹות.  ָזִוּיֹות  י  ּתֵ ׁשְ ֻחּבֹו  ּבְ

ֶוְרִגיְליּוס,  ִעם  ַיַחד  ּבְ עֹוַתי  ַמּסְ ֶאת  עֹוֵרְך 
מֹות,  ׁשָ ַהּנְ ְמזֹור   – ָהר  ּבָ ִאם  ִהיא  ַאַחת 

ַהּתֶֹפת,  ְמצּולֹות  ֶאל  נּו  ִרְדּתֵ ּבְ ְוִאם 
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י,  ַמְעּתִ ׁשָ ים  ָקׁשִ ָבִרים  ּדְ ִלי  ָצפּוי  ֶהָעִתיד  ַעל 
פֹוְרטּוָנה,  ֵני  ּפְ ְלנַֹכח  ֲאִני  ָנכֹון  ֲהַגם 

ָאֶרץ,  ּבָ ֵאיָתן  עֹוְמדֹות  רּוכֹות,  ּדְ ַרְגַלי  י  ּתֵ ּוׁשְ

אּוַכל  ַאְך  ִאם  ַאְרֶוה  ִצְמאֹוִני  ֶאת  ה  ִהּנֵ
ּגֹוָרל,  ְהּפּוכֹות  ּתַ ִלי  ּטֹוְמנֹות  ַמה  ָלַדַעת 

ַהֶהֶלם."  ִיּסּוֵרי  ֶאת  ַיְקֶהה  לּוי  ּגָ ֵחץ  י  ּכִ

ַהַחי  אֹור  ַהּמָ ֶאל  י  ְרּתִ ּבַ ּדִ זֹאת  ּכָ ה  ִהּנֵ
לּויֹות  ּגְ ֶחְפִצי  ֶאת  י  ּכִ קֶֹדם.  יַח  ֵהׂשִ י  ִעּמִ

יַאְטִריֶצ'ה. ּבֵ ָעַלי  ְקָדה  ּפָ ֵלאמֹר,  מֹוָרא  ּוְללֹא   30

ׁשֹון  ַהּלָ ֶפל  ּכֶ ל  ׁשֶ ַע  ְמַתְעּתֵ ח  ּפַ לֹא 
ה  ׂשֵ ֶטֶרם  ּבְ ָנְפלּו,  ֶדם  ִמּקֶ ִסיִלים  ַהּכְ ּבֹו 
ֲחָטֵאינּו,  ֶאת  מֹוֵחל  ַחט,  ִנׁשְ ָהֱאלִֹהים 

ֶקת,  ּוְמֻדּיֶ קֹוַלַעת  ְקָצָרה,  ָלׁשֹון  ּבְ ִאם  י  ּכִ
יב  ֵהׁשִ ִחּיּוכֹו,  ּבְ לּוָיה  ּגְ זֹאת  ִעם  ְסמּוָיה 

י:  ַמְעּתִ ִהׁשְ ָבִרים  ַהּדְ ַעל  ֱאָמן  ַהּנֶ ָהָאב 

ה  ֵאיֶנּנָ ְוזֹו  עֹוד  ל  ּכָ ֵרִעי,  ְכנּות,  ּתָ "ַהּיִ
ַהחֶֹמר,  ֵמעֹוְלמֹות  תּוב  ּכָ ּכַ חֹוֶרֶגת 
ַצח.  ַהּנֶ ֶהָאַרת  ּבְ נּוָזה  ּגְ ִהיא  ֲעַדִין 

ּכַֹרח,  ַעל  ִלְרמֹז  ֵדי  ּכְ ָבִרים  ּדְ ּבַ ֵאין  אּוָלם 
ָהר  ַהּנָ ֶזֶרם  ּבְ ָטה  ָ ַהּשׁ ה  ֳאִנּיָ ְך  ּכָ

ּגֹוֶזֶרת.  ּגֹוָרָלּה  ֶאת  ָחה  ּגָ ַהַהׁשְ ֵעין  לֹא 

ָהעּוָגב  ַלַחן  מֹו  ּכְ ַהֶהָאָרה  ּוְבזֹו 
ּוְבתַֹאם,  עֶֹנג  ּבְ ַצח,  ָאְזֵננּו  ֶאל  א  ּבָ

מֹוִפיַע.  ֶחְזיֹוִני  ּבְ ְלָך  פּון  ַהּצָ ְך  ּכָ  45

ּגַֹרׁש,  ִהיּפֹוִליטּוס  ָאתּוָנה,  כֹוָרתֹו,  ִמּמְ
חֹוֶרֶגת,  ְלֵאם  ל  ָמׁשָ ֶפְדָרה,  ל  ׁשֶ ְנָאָתּה  ׂשִ ִרי  ּפְ

ִמִפיֶרְנֶצה.  ִלְברַֹח  ָעֶליָך  ִנְגַזר  ְוָכְך 
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– ֵמֲאחֹוֶריָך  ְנטֹׁש  ּתִ ְלָך  ַהָּיָקר  ל  ״ּכָ

ת  ׁשֶ ַהּקֶ ֵחי  ּטְ ִמּמַ ִראׁשֹון  ֵחץ  הּו  ִהּנֵ

ֵמֶאֶרץ״ רּוׁש  ּגֵ יֹוִריד  ָך  ַנְפׁשְ ַעל  אֹוָתם 

ד. ג. 
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יָך  ְחּתֶ ּתַ ׁשֶ ָהִאיׁש  ּוְכָבר  ָנַפל  ַהּפּור 
ַהּפַֹעל  ֶאל  הּוא  יֹוִציא  תֹו  ְמִזּמָ ֶאת  ָחַתר, 
ֵיׁשּוַע.  ִנְסָחר  ר,  ִנְמּכָ יֹום  ָכל  ּבְ ּבֹו  קֹום  ּמָ ּבַ

ע,  ְפּגָ ַהּנִ ַעל  יּוַטל  ל  ְמֻקּבָ ּכַ ם  ָהָאׁשָ
חֹוֶתֶכת  ֵעדּות  ְהֶיה  ּתִ הֹוֶלֶמת  ְנָקָמה  ַאְך 
ְוֶצֶדק.  ֱאֶמת  עֹוְמִדים  ִמי  ל  ׁשֶ ְיִמינֹו  ַעל 

– ֵמֲאחֹוֶריָך  ְנטֹׁש  ּתִ ְלָך  ָקר  ַהּיָ ל  ּכָ
ת  ׁשֶ ַהּקֶ ֵחי  ּטְ ִמּמַ ִראׁשֹון  ֵחץ  הּו  ִהּנֵ

ֵמֶאֶרץ.  רּוׁש  ּגֵ יֹוִריד  ָך  ַנְפׁשְ ַעל  אֹוָתם 

ֶחֶסד  ֶלֶחם  הּוא  ַמר  י  ּכִ ְלַמד  ּתִ ְמֵהָרה  ּבִ ְך  ּכָ
ַע  ַיּגֵ ּמְ ַמה  ְוַעד  ְוׁשֹוַע,  ָנִדיב  ד  ִמּיַ

ְמָאֵרַח. ל  ׁשֶ יתֹו  ּבֵ ַמְדֵרגֹות  ּבְ ִטּפּוס   60

ָעֶליָך  את  ָלׂשֵ ִיְהֶיה  ִמּכֹל  ַהּנֹוָרא  ַאְך 
ֶהֶרף,  ִלי  ּבְ ַהּזֹוְמִמים  ִסיִלים  ַהּכְ ֶחֶבר  ֶאת 

ַיַחד. ם  ּגַ ָך  ִאּתְ ּבֹור  ּבַ ְפלּו  ּנָ ׁשֶ ֵמֵאּלּו   

טֹוָבה  פּוֵיי  ּכְ ֵטרּוף,  יֹאַחז  ם  ּלָ ּכֻ ֶאת  י  ּכִ
ָקָצר  ְזַמן  תֹוְך  ּבְ אּוָלם  קֶֹדׁש,  ֵלי  ּוְמַחּלְ ִיְהיּו 

ֵמַצח.  ַעל  ָתם  ֶחְרּפָ ֶאת  ה,  ַאּתָ לֹא  ֵהם,  אּו  ִיּשְׂ

ְלִפְראּוָתם,  ֵעדּות  ִיְהֶיה  ִמְנָהָגם  י  ּכִ
בֹוְדָך  ּכְ הֹוָקַרת  ַעל  יֹוִסיף  ָבר  ְוַהּדָ

ֵאּלּו.  ֶקֶרב  ּבְ ְהֶיה  ּתִ ָיִחיד  ִסיַעת  י  ּכִ ַעד 

ָראּוי,  ָרִכים  ּדְ ְמלֹון  ְמָצא,  ּתִ ִראׁשֹון  ִמְקָלט 
ְלטֹו  ׁשִ ר,  ְאּדָ ַהּנֶ ְרִדי  ַהּלֹוְמּבַ ֶחֶסד  ּבְ

ַהּקֶֹדׁש.  עֹוף  ר,  ְוֶנׁשֶ ז  ּפָ ל  ׁשֶ ם  ֻסּלָ עֹוְטִרים 

ֹוַע,  ַהּשׁ ֶזה  ל  ׁשֶ ִלּבֹו  ֵאֶליָך  ִיְהֶיה  ָרָחב 
ל,  ְמֻקּבָ ּכַ ּלֹא  ׁשֶ ֵניֶכם,  ׁשְ ין  ִמּבֵ י  ּכִ ַעד 
ַהֶחֶסד. ׁש  ְמַבּקֵ ֶאת  ֲעִניק  ַהּמַ ים  ַיְקּדִ  75
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ֵלָדתֹו  ּבְ ַאֵחר,  ְרֶאה  ּתִ ּוְלִצּדֹו 
ָהַרב,  ּכֹחֹו  ֶאת  ּבֹו  ּכֹוָכֵבנּו  יַע  ִהְטּבִ

ּוֶפֶלא.  ְלהֹוָקָרה  ַמֲעָלָליו  ִיְהיּו 

ֲעַדִין,  ִהְבִחין  לֹא  ִאיׁש  ְסֻגּלֹוָתיו  ֶחֶסד  ּבְ
ָעִמים  ּפְ ע  ׁשַ ּתֵ ַרק  ילֹו,  ּגִ ל  ׁשֶ ּבְ ְוזֹאת 

ַער.  ַהּנַ ְלרֹאׁש  ָסִביב  ָחג  ָהְרִקיִעים  ל  ְלּגַ ּגַ

ָהָאִציל,  ֶהְנִרי  ּבְ קֶֹדׁש  ִלי  ּכְ ִיְמַעל  ֵעת  ַאְך 
ְזכּות  ּבִ ה,  ִהּלָ ּתְ ֵאׁש  ְרִדי  ַהּלֹוְמּבַ ֶאת  ִאיר  ּתָ

ֶכֶסף.  ּבְ ְוִזְלזּולֹו  ָדה  ְכּבָ ַהּנִ ְמַלאְכּתֹו 

ָאֶרץ,  ּבָ ַהּכֹל  יֹאְמרּו  ְנִדיבּותֹו  ְבֵחי  ׁשִ
ָהאֹוֵיב  ֲאִפּלּו  אֹוָתם,  ַיְכִחיׁש  לֹא  ִאיׁש 

ֵאֶלם.  ּבְ ְלַהּסֹוָתם  ַיֲעֶלה  לֹא  ַדְעּתֹו  ּבְ

ִלּבֹו,  ּוִבְנִדיבּות  ִמְבָטֲחָך  ּבֹו  ן  ּתֵ
יַע,  ּתֹוׁשִ ָהִאיׁש  ת  ַמּתַ ַאְכָזר  ּגֹוָרל  ֹוט  ִמּשׁ

ַיְחִליפּו ְמקֹוָמם  ֶאת  יר  ְוֶהָעׁשִ ל  ַהּדַ  90

ֲאָבל  ְלָבְבָך  ַעל  ָבַרי  ּדְ ֲחקּוִקים  א  ׂשָ
ַאף  ְלֶפֶלא  הֹוִסיף,  ָבִרים  ּדְ ְוָאז   – ַהְחֵרׁש..." 

ַעִין.  ּבְ אֹוָתם  ִיְרֶאה  ֵעת  בֹוא  ּבְ ׁשֶ ְלִמי 

ים רּוׁשִ ַהּפֵ ל  ּכָ ִני,  ּבְ ה,  "ִהּנֵ ָאַמר:  ֲאַזי 
ים  ִמּמֹוְקׁשִ ֵהר  ִהּזָ ֱאַמר,  ּנֶ ֶ ׁשּ ְלַמה 

ֵמֵעיֶניָך.  ירּו  ַיְסּתִ ְקָצרֹות  ִנים  ׁשָ ר  ֲאׁשֶ

ֵכֶניָך,  ׁשְ ַאֲחִרית  ֶאת  ְחמֹד  ּתַ ְלַבל  זֹאת  ִעם 
ֵסֶבל  נֹות  ִלׁשְ ֵמֵעֶבר  יָך  ַחּיֶ ֶיֶאְרכּו  ע,  ּדַ

ַעל."  ִלּיַ ּבְ ֵני  ּבְ ֶחֶבר  ל  ׁשֶ יֶהם  ָראׁשֵ ַעל  לּו  ִיּפְ

ֶהְרַאִני  ְוָכְך  ַמם,  ּדָ ַהּקֶֹדׁש  ְמאֹור  ֲאַזי 
ֵעֶרב,  ּבָ ִתי  ְ ַהּשׁ חּוט  ֶאת  עֹץ  ִמּנְ י  ָחְפׁשִ הּוא  י  ּכִ

י.  ּתִ ַרׂשְ ּפָ מּולּו  ר  ֲאׁשֶ ְטֶוה  ַהּמַ ת  ֶרׁשֶ ּבְ
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ְוֶדֶרְך,  ֵעצֹות  אֹוֵבד  ִאיׁש  ּכְ ֲאִני  אּוָלם 
ִמיֵדי  ַסֲעדֹו  לֹו  ׁש  ַהְמַבּקֵ ּתֹוֶעה 

ְואֹוֶהֶבת: ֶנת  ְמֻזּמֶ רֹוָבה,  ַהּקְ ֶפׁש  ַהּנֶ  105

ַמן  ַהּזְ יַצד  ּכֵ "ָאִבי,  י,  ָאַמְרּתִ ֶאְרֶאה,"  "ֵהיֵטב 
ָאסֹון  ִהיא  ׁשֶ ה  ַמּכָ ָאץ  ְלַהּכֹוֵתִני 
הֶֹגן.  ּכַ ֶנֱעָרְך  לֹא  ּה  ֶנְגּדָ ּכְ ׁשֶ ְלִמי 

ה,  ִחּלָ ּתְ ָבה  ַמְחׁשָ ּבְ ד  ְלִהְצַטּיֵ ָעַלי 
ַקח,  ּלָ ּתִ י  ּנִ ִמּמֶ ְמכֹוָרִתי  ִאם  ְוָהָיה 

ִלי.  יֹאַבד  ְולֹא  ב  ִנְכּתָ יִרי  ׁשִ ּבְ ֶתר  ַהּיֶ

ֵקץ,  ֵאין  דֹון  ַלּזָ ּבֹו  ַחת,  ִמּתַ ֶזה  ֶחֶלד  ּבְ
ְוֶהָענֹג  ָהָרם  ָהָהר  ת  ְסּגַ ּפִ ְוַעל 

אִתי,  ִנּשֵׂ רֹוִמים  ַהּמְ ֶאל  ּנּו  ִמּמֶ י  ִבְרּתִ ּגְ ֵעיֵני  ּבְ

ַמִים,  ׁשָ ְמרֹום  ּבִ אֹור  ֶאל  ֵמאֹור  ְך  ּכָ ְוַאַחר 
ֶאְכּתֹב  אֹוָתם  ִאם  ׁשֶ ָבִרים  ּדְ י  ָלַמְדּתִ

ַעם.  ַהּטַ י  ִמּדַ ָחִריף  ִיְהֶיה  ים  ַרּבִ ְלֵחְך 

ֵעֶרְך,  חּות  ּפְ ָיִדיד  ֶאְהֶיה  ָלֱאֶמת  ִאם  ֲאָבל 
ה  ֵאּלֶ ין  ּבֵ ם  ֲאַסּיֵ לֹא  י  ַחּיַ ֶאת  י  ּכִ ּדֹוֶמה 

ֶדם." ִמּקֶ ים  ְזַמּנִ ִיְראּו  לּו  ַהּלָ ִמים  ּיָ ּבַ ׁשֶ  120

ָמָצאִתי  ָלִראׁשֹוָנה  ִחּיּוכֹו  ּבְ  – ָהאֹור 
ַסְנֵוִרים  ּבְ ֵהֵחל   – ָהַרב  אֹוָצִרי  ֶאת 

ֶמׁש;  ֶ ּשׁ ּבַ ֻמְזָהב  ְרִאי  ה  ַמֲעׂשֵ ּכְ ד,  ְמַרּצֵ

ם  ֻמְכּתָ ַמְצּפּון  "ָאֵכן  ֲאַזי:  יב  ֵהׁשִ ָברֹו  ּדְ
ִיְטַען  ַאֵחר,  ל  ׁשֶ אֹו  ּלֹו  ׁשֶ תֹו  ֶחְרּפָ ּבְ

ְונֹוֶקֶבת,  ִהיא  ּבֹוָטה  ה,  ָקׁשָ ְלׁשֹוְנָך  י  ּכִ

ּוְכתֹב  ֱאֶמת  ּבָ בֹק  ּדְ ֵכן,  י  ּפִ ַעל  ַאף  זֹאת,  ִעם 
ָלֶהם,  ח  ַהּנַ ְוָכְך  ָרִאיָת,  ֶ ׁשּ ַמה  ל  ּכָ ֶאת 

ֶרֶטת.  ְוׂשָ ַצע  ּפֶ ל  ּכָ ֵהיֵטב  ָגְרדּו  ּיְ ׁשֶ
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ּוַמר,  צֹוֵרם  ה  ִחּלָ ּתְ קֹוְלָך  ִיְהֶיה  ם  ּגַ י  ּכִ
ֶסר  ַהּמֶ ֻיְפַנם  ְלֵעת  ַהּיֹום  בֹוא  ּבְ ה  ִהּנֵ

ֵעֶרְך,  ּוַבַעל  ִנְדָרׁש  קֹוֵרא,  קֹול  הּוא  ְיִהי 

 – ְזרֹועֹוָתיו  ׁשֹוֵלַח  ַער  ַהּסַ קֹול  מֹוהּו  ּכָ
ָהִרים,  יֵאי  ׂשִ מּול  ֶאל   – ֱעזּוז  ַרּבֹות  סּופֹות 

ְותַֹאר. ה  ִלְתִהּלָ א  זּוַטְרּתָ ָתא  ִמּלְ ּכְ לֹא   135

ָהְרִקיִעים,  ְמרֹום  ּבִ ה  ַאּתָ א  ִנּשָׂ ן  ּכֵ ַעל 
ְלָמֶות,  ַהּצַ ֵעֶמק  ּבְ ָהָהר,  רֹאׁש  ּבְ יט  ַמּבִ

ֵעיֶניָך.  רֹואֹות  ַהּדֹור  דֹוֵלי  ּגְ רּוחֹות  ַרק  ַאְך 

ן  ִיּתֵ לֹא  ָבֶריָך  ּדְ ֹוֵמַע  ְוַהּשׁ הֹוִאיל 
ָיָצא  לֹא  מֹו  ְ ּשׁ ׁשֶ ִמי  ַאְלמֹוִני,  ּבְ ֵאמּון 

ַהֶחֶלד, ֶמְרֲחֵבי  ּבְ ַבח  ְוׁשֶ ה  ִלְתִהּלָ

ֶמׁש.״ ֶ ּשׁ ּכַ ִהיר  ּבָ ּבַ ַרק  ִטעּון,  ָכל  ּבְ ְולֹא    142
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ִעּמֹו  רֹוָלן  ְוֶאת  ֶלְך  ַהּמֶ ְרְלָמן  ׁשַ ״ֶאת 

מֹו  ּכְ ֶזה  ֶצֶמד  ּבְ צֹופֹות  ֵעיַני,  ָראּו 

ָנַפִים״ ּכְ ַרׂש  ּפָ ז  ַהּבַ ַאַחר  עֹוֵקב  ָּיד  ּצַ

פ. ג׳. 
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קנטו שמונה-עשר

יהודה המכבי, שרלמאן,  יהושע,  דמויותיהם של  בפני המשורר על  קצ'אגווידה מצביע 
ביאטריצ'ה  של  בזרועותיה  דנטה  נישא  מכן  לאחר  מרעיו.  מבין  אחרים  ורבים  רולן 
ובעלי  שקולים  מנהיגים  של  משכנם  מקום  צדק,  הלכת  כוכב  ובו  השישי  הרקיע  אל 

מוסר. 

ִהְבִהיק ַהְמבָֹרְך  ַהּקֶֹדׁש  ְרִאי  ׁשֶ ה  ַעּתָ
טֹוֵעם  ֲאִני  עֹוד  ּבְ ּלֹו,  ׁשֶ ּלֹוָתיו  ִמּמִ

ַיַחד,  ם  ּגַ ִמּלֹוַתי  ל  ׁשֶ ּוַמר  תֹוק  ַהּמָ ֶאת 

רֹוִמים,  ַהּמְ ֶאל  אֹוִתי  ַהּמֹוִליָכה  י,  ִבְרּתִ ּגְ
ְקרֹוָבה  "ּוְזכֹר,  ָאְמָרה,  בֹוֶתיָך,"  ַמְחׁשְ "ָהֵסט 

ְלֶפַגע."  ָמזֹור  ֵמִביא  ר  ֲאׁשֶ ֵאָליו  ֲאִני 

ְמקֹור  ֶאל  ִניִתי  ּפָ ָהעֶֹנג  ְצִליל  ַמע  ְלׁשֵ
ַאֲהָבה  זֹו,  ה  ְקדֹוׁשָ ּוְבֵעיֵני  י,  ַחְסּדִ

ִלְקטַֹע.  ָבַרי  ּדְ זֹאת  ּבָ ִלי  מּוָטב  ַאְך  ָרִאיִתי, 

ֵאמּון,  ְדָבַרי  ּבִ ם  ׂשָ ֵאיִני  י  ּכִ ַרק  לֹא  זֹאת 
ְרָחק  ַהּמֶ ַעל  ָיכֹול  רֹון  ּכָ ַהּזִ ֵאין  ַאְך 

יֶבּנּו.  ְיׁשִ ָאחֹוָרה  הּוא  ׁשֶ ִלי  ִמּבְ ִלְגּבֹר 

ֶזה:  ַעִין  ֶהֶרף  ַעל  לֹוַמר  אּוַכל  זֹאת  ַרק 
ית  ָחְפׁשִ י  ַנְפׁשִ ְרָחה  ּפָ ּה,  ּבָ יט  ַמּבִ עֹוִדי  ְלֵעת, 

ה, ֵהּנָ ַעד  ׁשּוקֹוַתי  ּתְ ַאר  ׁשְ ל  ִמּכָ ַקל  ְלֶרַגע   15

ָזֳהרֹו  ֶאת  ר  ֲאׁשֶ ְצִחי  ַהּנִ ַהֶחֶסד 
ֵעיֶניָה  י  ּתֵ ִמׁשְ ָקַרן  יַאְטִריֶצ'ה,  ּבֵ ֵני  ּפְ ַעל  ֵהִטיל 

ר.  אֹׁשֶ ּבְ י  ַנְפׁשִ ּגֹוֵדׁש  ַקף,  ִנׁשְ ֵאַלי  ְוהּוא 

ִחּיּוֶכיָה,  נַֹגּה  ּבְ אֹוִתי  ה  ְבׁשָ ּכָ ֶ ִמּשׁ
ָאְזֶניָך,  ֵהיֵטב  "ּוְכֵרה  ִלי,  ָאְמָרה  ְסִביְבָך,"  ט  "ַהּבֵ

ָהֵעֶדן."  ׁשֹוֵכן  ְלַבד  ּבִ ֵעיַני  ּבְ לֹא  ֵהן  י  ּכִ
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ַנְבִחין ים  ּוְלִעּתִ ֵיׁש  ָהָאֶרץ  ַעל  ׁשֶ ם  ׁשֵ ּכְ
לֹוֵהט,  ט  ּבָ ִמּמַ א  ּבָ ַאֲהָבה  ֶרֶמז  ּבְ

ַעִין,  ֶהֶרף  ּבְ ית  ַמּצִ ְמיֹוֵננּו  ּדִ ֶאת  ְוהּוא 

ַהּקֶֹדׁש  ַזֲהרּור  ל  ׁשֶ ַהב  ַהּלַ ִרּצּוד  ּבְ ְך  ּכָ
ְרצֹונֹו  ּבִ י  ִהְבַחְנּתִ ִניִתי,  ּפָ ֵאָליו  ר  ֲאׁשֶ

ה.  ֵהּנָ ַעד  ֲאָמָריו  ַעל  ַבר-ָמה  ּדְ עֹוד  ִלי  ְלהֹוִסיף 

ֵעץ  ּבָ י,  ַהֲחִמיׁשִ חּוג  "ּבַ ַתח:  ּפָ ְוהּוא 
ָלַעד  נֹוֵתן  ִרי  ּפְ ׁשֶ ַמְעָלה,  ִמּלְ ִמיָחתֹו  ּצְ ׁשֶ

ֶכת, ּלֶ ׁשַ יֹוְדִעים  ֵאיָנם  ָעָליו  ּוְלעֹוָלם   30

ּבֹוָאן  ִלְפֵני  ר  ֲאׁשֶ רּוכֹות  ּבְ רּוחֹות  ּפֹוְרחֹות 
י  ּכִ ַעד  ה  ִלְתִהּלָ נֹוְדעּו  ָמרֹום  ֵמי  ׁשְ ֶאל 
ַהּמּוָזה.  ֶהם  ּבָ ְמָצא  ּתִ ַפע  ׁשֶ ּבְ אֹוָצרֹות 

ַצְלעֹוָתיו,  זַֹהר  ּבְ ט,  ַהּבֵ ָלב  ּצְ ּבַ ן  ּכֵ ַעל 
ֵרץ  ִיְתּפָ ף  ֶרׁשֶ ּכְ ֶאְקָרא,  מֹו  ׁשְ ּבִ ְוִאיׁש 

ַאְרָצה."  ַמִים  ָ ַהּשׁ ִמן  ָהֵאׁש  ְבַרק  ּכִ ָחטּוף 

ָלב,  ַהּצְ ַעל  ָרִאיִתי  ֵאׁש  ל  ׁשֶ ֶהְבֵזק  ָאֵכן 
ַע,  ְיהֹוׁשֻ ל  ׁשֶ מֹו  ׁשְ ּבִ ָקָרא  ּבֹו  ֶרַגע  ּבָ

ַיַחד.  ֵניֶהם  ׁשְ הֹוִפיעּו  מּוָנה  ְוַהּתְ ִליל  ַהּצְ

י  ּבִ ּכַ ַהּמַ ְיהּוָדה  ל  ׁשֶ מֹו  ׁשְ ְוִלְצִליֵלי 
 – ֶלת  ְוִנְפּתֶ נֹוֶסֶקת  ְלֶהֶבת  ׁשַ עֹוד  ָרִאיִתי 

הּו.  ַמּטֵ ַהְמַסְחֵרר  ֹוט  ַהּשׁ הּוא  ר  ָהאֹׁשֶ

ִעּמֹו  רֹוָלן  ְוֶאת  ֶלְך  ַהּמֶ ְרְלָמן  ׁשַ ֶאת 
מֹו  ּכְ ֶזה  ֶצֶמד  ּבְ צֹופֹות  ֵעיַני,  ָראּו 

ָנַפִים. ּכְ ַרׂש  ּפָ ז  ַהּבַ ַאַחר  עֹוֵקב  ד  ּיָ ּצַ  45

יט,  ְלַהּבִ י  ְכּתִ ִנְמׁשַ נֹוָסף  ְצָלב  ּבִ ַאַחר 
ֶרנּוַאְרט,  יר  ָהַאּבִ אֹוַרְנג',  ִאיׁש  הּוא  ִויְלַיאם 

ִסיִציְלָיה.  ּבֹור  ּגִ 'יְסָקר  ּגִ ס,  ּכָ ַהּדֻ ּגֹוְטְפִריד  ם  ּגַ
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ָהִאיׁש  ָהבֹות,  ַהּלֶ ַאר  ׁשְ ֶחֶבר  ּבְ סֹוֵבב 
ִלי  יג  ִהּצִ ּוָריו  ּשׁ ּכִ ֶאת  ָנה,  ּפָ ֵאַלי  ר  ֲאׁשֶ

ְרנּו.  ּקַ ּבִ ּה  ּבָ ֶפָרה  ַהּסְ ַמְקֵהַלת  ֶזֶמר  ּבְ

ׁש  ְמַבּקֵ ָיִמיָנה,  ּוָפִניִתי  י  ָחַזְרּתִ
ה,  ִמּלָ ּבְ ִלי  ּתֹוֶרה  יַאְטִריֶצ'ה  ּבֵ ִאם  ָלַדַעת 

ְוָהְלָאה.  אן  ִמּכָ ֶאְנַהג  יַצד  ּכֵ ט  ַמּבָ ּבְ אֹו 

ַעם,  ַהּפַ ָהָיה  ַזְך  ּכֹה  ֵעיֶניָה  ּבְ ַהּטַֹהר 
ְנָהָרָתּה  י  ּכִ ַעד  ְוֶנֱהָדר,  ָענֹג 

ה.  ֵהּנָ ַעד  ֵמָאז  אֹוָרּה  ְפַעת  ׁשִ ל  ּכָ ַעל  ָעְלָתה 

יֹוֵדַע  רֹו,  ָאׁשְ ְגבֹר  ּבִ ֶהָחׁש  ִאיׁש  ּכָ ֲאַזי 
טֹוִבים,  ים  ֲעׂשִ ִמּמַ נֹוֵבַע  ֶזה  ְריֹו  ּפִ י  ּכִ

ֶחֶסד, ל  ׁשֶ ַמֲעלֹות  ּבְ הּוא  עֹוֶלה  יֹום  י  ּוִמּדֵ  60

ָהֵעֶדן,  ֶמְרֲחֵבי  ּבְ נּוִעי  ּבְ י  נֹוַכְחּתִ
ר  ּבֵ ּוִמְתּגַ הֹוֵלְך  י  ִבְרּתִ ּגְ ְמאֹור  ֵנס  י  ּכִ

ֵרַע.  ּתָ ּוִמׂשְ ֵדל  ּגָ ף  ַהֶהּקֵ ׁשֶ ָכל  ּכְ

ַעִין ֶהֶרף  ּכְ ַיְחִליף  ַעְלָמה  ְפֵני  ּבִ ּוְכמֹו 
 – ְצִניעּות  ֵמַעְנַות  ְחֵרר  ּתַ ׁשְ ּתִ זֹו  ְלֵעת   –

ַהּסֶֹמק,  ַמן  ַאְרּגְ ֶאת  ר  ַהִחּוֵ ֶון  ַהּגָ

י,  ֵהַסְבּתִ אֹוָתן  ְלֵעת  ֵעיַני  ָראּו  זֹאת  ּכָ
י  ִ ּשׁ ׁשִ ּכֹוָכב  ְואֹור  ָנמֹוג  ַמֲאִדים  ִני  ׁשְ

ֵחֶפץ.  ּבְ ַני  ּפָ ל  ִקּבֵ ְזרֹועֹוָתיו  לֶֹבן  ּבְ

תֹו  ִהּלָ ּבְ ְוֵאיְך  ָרִאיִתי  יֶטר  יּוּפִ ֶאת 
ַאֲהָבה,  ל  ׁשֶ ים  ּצִ ּגִ ֶכת  ַהּלֶ ּכֹוַכב  זֹוֶרה 

ָפֵתנּו.  ׂשְ ִסיָמֵני  ֶאת  ִרים  ַהּצָ ֵמֵאּלּו 

ַחל,  ַהּנַ ֵמחֹוף  נֹוְסקֹות  ִרים  ּפֳ ַהּצִ ּוְכמֹו 
ָאחּו,  ּבָ ָרה  ּכֵ ַאַחר  ן  ִלּבָ עֹוֵלז  לּו  מֹו  ּכְ

ַאֶחֶרת, ַתְבִנית  ּבְ אֹו  ָיחּוגּו  ל  ַמְעּגָ ּבְ  75
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רּו,  ׁשָ ַהּקֶֹדׁש  רּוחֹות  אֹוָרם  ת  ִהּלַ ּבְ ְך  ּכָ
אֹוִתּיֹות ל  ׁשֶ ְבִנית  ּתַ ְמעֹוָפם  ּבִ יֹוְצִרים 

סֹוֶגֶרת.  L-ְו  ,i ַאֲחֶריָה  ה,  ִחּלָ ּתְ ּבַ  d

ֶמר,  ַהּזֶ ל  ׁשֶ ֶצב  ַלּקֶ חֹוְללּו  ֵהם  ה  ִחּלָ ּתְ
ַאֶחֶרת,  אֹו  זֹו  ְלאֹות  ָהְפכּו  ִלְכׁשֶ ְוָאז, 

ְלֶרַגע.  ְוָדְממּו  נּוָעָתם  ִמּתְ ָעְצרּו 

ל  ַהּלֵ ֲעִניָקה  ַהּמַ ָגסֹוס,  ּפֶ מּוַזת  הֹו, 
ְך  ְרּכֵ ּדַ ַלְמחֹוָנן,  ָיִמים  ַוֲאִריכּות 

ְוֶקֶרת,  ַמְמָלָכה  ּבְ הּוא  חֹוֵלק  נּותֹו  ָאּמָ

ר  ּגֵ ֲאׁשַ ְלַמַען  אֹוֵרְך  ִלי  ַהֲעִניִקי 
י,  ָחַקְקּתִ מִֹחי  ּבְ ׁשֶ לּו  ַהּלָ ִוים  ַהּתָ ֶאת 

ָהִפיִחי.  אֹוֵנְך  ָכאן  ּבְ ּורֹות  ַהּשׁ ּוְבקֶֹמץ 

ַהּקֶֹדׁש  רּוחֹות  ָחֵמׁש  ָעִמים  ּפְ ַבע  ׁשֶ ּבְ
י  ְמּתִ ָרׁשַ ְוִעּצּוִרים,  נּועֹות  ּתְ צּוַרת  ָלְבׁשּו 

ידּו.  ִהּגִ י  ּכִ יִתי  ּמִ ּדִ זֹאת  ּכָ ְבִניָתם,  ּתַ ֶאת   90

ה  ִחּלָ ּתְ ָבָרם  ּדְ ָהָיה   diLiGiTE JUsTiTiaM

ַהּתַֹאר  ּוְלָפָניו  ם  ֵ ַהּשׁ ּוְבֵתאּור 
 .QUi JUdiCaTis TErraM- ּבְ סּוק  ַהּפָ ֶאת  ָסְגרּו 

ית  ַהֲחִמיׁשִ ה  ּלָ ּמִ ּבַ רּו  ּצָ ׁשֶ יָון  ּכֵ ֲאַזי, 
יֶטר,  יּוּפִ הֹוִפיַע  ּה  ְרּכָ ּדַ  ,M ָהאֹות  ֶאת 
ָקלּוַע.  ז  ּפָ ֶכֶתם  ּכְ ּדֹוֶמה,  ָהָיה,  סּוף  ּכָ

נֹוֲחִתים  ָרִאיִתי  ָהאֹורֹות  ֶיֶתר  ֶאת 
ִרים,  ּוְמַזּמְ ָנִחים   ,M-ַה יֵאי  ׂשִ ֵני  ׁשְ ַעל 

רּו.  ׁשָ ּדֹוַמִני,  ֵאָליו,  ַהְמָקְרָבם  ָלֵאל 

ְמדּוָרה,  ּבִ ֵעץ  בּול  ּבְ הֹוֵלם  ִאיׁש  ּכְ ֲאַזי 
 – ְלַמְעָלה  ְתאֹום  ּפִ ָנַסק  ֵאׁש  ֵפי  ִרׁשְ ל  ׁשֶ ָעָנן 

יֶהם. ּפִ ַעל  ִסיל  ַהּכְ ִלְקרֹא  נֹוֵהג  ֲעִתידֹו  ֶאת 

Dante Book 3.indb   211 6/7/2009   2:11:26 PM



דנטה אליגיירי – הקומדיה האלוהית – העדן

212

ַרּבּו,  ָמה  ְיָקר  ַאְבֵני  ָענֹג,  ּכֹוָכב  ״ֲאָהּה, 

ָהָאֶרץ  ַעל  ֶצֶדק  י  ּכִ ַמְכַרַעת  ֵעדּות  ְוֵהן 

״ ַאְרּתָ ּפֵ ֲעָדִיים  ּבַ אֹותֹו  רּום  ּבָ לּוי  ּתָ

ד. ג. 
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ֵמֶאֶלף,  יֹוֵתר  ָהָיה  ָרם  ִמְסּפָ י  ּכִ ִנְרֶאה 
ה,  ְלַמּטָ ים  ּגֹוְלׁשִ ֵמֶהם  ְלַמְעָלה  נֹוְסִקים  ֵמֶהם 

ּבֹוֶעֶרת. ֶהם  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ ַצו  י  ּפִ ַעל  זֹאת   105

ֵקט,  ׁשָ ְמקֹומֹו  ּבִ ָנח  ף  ֶרׁשֶ ל  ּכָ ר  ְוַכֲאׁשֶ
ר,  ׁשֶ ַהּנֶ ְתֵפי  ּכִ ְוֶאת  רֹאׁשֹו  ֶאת  ָרִאיִתי 

ֶלם.  ַהּצֶ ְבִנית  ּתַ פּוס  ּדְ ֶאת  ֶלָהבֹות  ָצרּו  ְך  ּכָ

צֶֹרְך,  אֹו  לֹו  ֵחֶפץ  ֵאין  ַמְדִריְך  ּבְ  – זֹאת  ר  ַהּצָ
נֹוֵבַע  ּוִמּתֹוכֹו  ַעְצמֹו,  ְדִריְך  ַהּמַ הּוא 

ר.  ׁשֶ ַהּנֶ ַקן  ֶאת  ַיְתִקין  יו  חּוׁשָ ּבְ ַהּכַֹח, 

ה  ִחּלָ ּתְ ׁשֶ ֵמֵאּלּו  ַהּנַֹגּה,  רּוֵכי  ּבְ ַאר  ׁשְ
ֶלת,  ֲחַבּצֶ ל  ׁשֶ ְבִנית  ּתַ  M ֶתף  ּכֶ ַעל  ָיְצרּו 

ִלימּו.  ִהׁשְ אֹותֹו  ו  ַיְחּדָ ר,  ׁשֶ ַהּנֶ מּות  ּדְ ַעל  ָעְמלּו 

ַרּבּו,  ָמה  ְיָקר  ַאְבֵני  ָענֹג,  ּכֹוָכב  ֲאָהּה, 
ָהָאֶרץ  ַעל  ֶצֶדק  י  ּכִ ַמְכַרַעת  ֵעדּות  ְוֵהן 

 . ַאְרּתָ ּפֵ ֲעָדִיים  ּבַ אֹותֹו  רּום  ּבָ לּוי  ּתָ

ַהּבֹוֵרא  ָלרּוַח  ה  ִחּנָ ּתְ א  ֶאּשָׂ ן  ּכֵ ַעל 
ֶאל טֹו  ַמּבָ ֶאת  ָלֵתת  ּוְתנּוָעְתָך,  אֹוְנָך 

ַקְרֶניָך. ִזיו  ֶאת  יר  ַמְקּדִ חֹר  ׁשָ ֵאד  ּבֹו  ָמקֹום   120

ֵאּלּו,  ַעל  ַאּפֹו  ֲחרֹון  ֵיֵצא  ׁשּוב  ְלַמַען 
ַהּקֶֹדׁש,  ת  ְכֵנִסּיַ ּבִ מֹו  ׁשְ ּבִ ַהּסֹוֲחִרים 

ַמְרִטיִרים.  ְוַדם  ֵנס  ּבְ ָתֶליָה  ּכְ נֹוְצקּו  ר  ֲאׁשֶ

ׁשּו  ּקְ ּבַ יט,  ַאּבִ ֶכם  ּבָ ַמִים,  ׁשָ ִצְבאֹות  ֲאָהּה, 
ר,  ׁשָ ַהּיָ ֶרְך  ִמּדֶ ָטה  ּסָ ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ ַעל 

ָהָאֶרץ.  ַעל  ּתּוהּו  ּפִ ָרָעה  ֻדְגָמה  ּבְ י  ּכִ

ֶחֶרב,  ּבַ ִהְתַנֲהָלה  ְלָחָמה  ַהּמִ ַעם  ּפַ
ֶחם  ַהּלֶ ת  ּפַ ֶאת  ִלְגזֹל  רּוׁשֹו  ּפֵ ְקָרב  ה  ַעּתָ
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מֹוֵנַע.  ֵאינֹו  ֵמִאיׁש  ַרֲחִמים  ַאב  ר  ֲאׁשֶ
ֵחק,  ּמָ ּיִ ׁשֶ תּוב  ּכָ ַלְבָלר  ה,  ַאּתָ אּוָלם 

 – ֶרם  ּכֶ ַעל  ם  ַנְפׁשָ ָנְתנּו  ְזכֹר,  ְטרּוס,  ּוּפֶ אּולּוס  ּפָ
ֲעַדִין!  ים  ַחּיִ ֲהלֹא   – ִחית  ַמׁשְ ה  ַאּתָ ְפנֹו  ּגַ

ַעל  י  ַלְכּתִ ִהׁשְ ּלֹו  ּכֻ ְיָהִבי  "ֶאת  ּתֹאַמר, 
ְמחֹול  ְזכּות  ּבִ ר  ֲאׁשֶ ָדד  ּבָ ַהַחי  ָנִזיר 

– ֶחֶרב  ּבְ ִנְכַרת  רֹאׁשֹו  ַנְפׁשֹו,  ֵחֵרף  ַעְלָמה   135

אּולּוס."  ּפָ ֶאת  ְולֹא  יר  ַמּכִ ֵאיִני  ג  ּיָ ַהּדַ ֶאת    136
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ְוֶצֶדק,  ָחְכָמה  רֹב  ּבְ י  ְלּתִ ׳ָמׁשַ ֵהֵחל:  ״ֲאַזי 

מֹוָה,  ּכָ ֵאין  ָזִכיִתי,  ה  ְתִהּלָ ּבִ ְך  ּכָ ַעל 

ה.׳״ ּנָ ִמּמֶ דֹוָלה  ּגְ ַאַחר  אֹף  ִלׁשְ ר  ֶאְפׁשָ ְולֹא 

ד. ג. 
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קנטו תשעה-עשר

אודות  דנטה  את  ומשכיל  לחיים  מתעורר  בֵעדן  הקודש  מרוחות  נוצרה  שתבניתו  ֶנשר 
הוא  כן  כמו  השומע.  של  מבינתו  נעלים  הדברים  כי  אף  תמותה,  בבני  אלוהים  משפט 
נטבל  שלא  הצדיק  כי  קובע  חסד;  במעשי  האמונה  את  לַאמת  ההכרח  על  בפניו  מרצה 
ואשר  שפשעו  שליטים  בגנות  תוכחה  דברי  ונושא  ישוע״;  ״ישוע  הקורא  על  עדיף 

ספר. על  רשומים  קורותיהם 

ָנֶפיָה,  ּכְ רּוׁשֹות  ּפְ ָרָחב  ה,  ָנגֹּלָ מּוִלי  ה  ַעּתָ
רּוחֹות,  ֲעַדת  ׁשֶ זֹו  ְפָלָאה,  ַהּמֻ מּות  ַהּדְ
יָלה.  ּכִ ִהׂשְ ְלכֹוְנָנּה  ְוֶחֶסד,  ְמָחה  ׂשִ רֹב  ּבְ

אֶֹדם  ֶאֶבן  ּכְ מֹוָתּה  ּכְ ֵמֶהן  ַאַחת  ְוָכל 
ֶמׁש,  ׁשֶ ֶקֶרן  ּפֹוֶרֶצת  כַֹח  ּבְ ּתֹוָכּה  ּמִ ׁשֶ

ֶקֶפת.  ִנׁשְ ֵעיַני  תֹוְך  ּבְ ְוזֹו  ּבֹוֵהק,  אֹוָרּה 

לֹוַמר,  ה  ַעּתָ ִנְקָרא  ֲאִני  ר  ֲאׁשֶ ְוָכל 
ֵסֶפר,  ַעל  ב  ִנְכּתַ ְולֹא  ד  ֻהּגַ לֹא  עֹוד  ֵמעֹוָלם 

ה.  ֵהּנָ ַעד  מֹותֹו  ּכְ ָהָגה  ְמיֹון  ַהּדִ ְוֶטֶרם 

י  ַמְעּתִ ׁשָ ָברֹו  ּדְ ְוֶאת  ָרִאיִתי  ַחְרטֹומֹו  י  ּכִ
קֹולֹו,  ּבְ ִמיַע  ִהׁשְ י",  ּלִ "ׁשֶ ְוַגם  "ֲאִני" 

נּו".  ּלָ ְו"ׁשֶ ְל"ָאנּו"  אי  ַוּדַ ן  ּוֵ ּכִ ׁשֶ ַאף 

ְוֶצֶדק,  ָחְכָמה  רֹב  ּבְ י  ְלּתִ "ָמׁשַ ֵהֵחל:  ֲאַזי 
מֹוָה,  ּכָ ֵאין  ָזִכיִתי,  ה  ְתִהּלָ ּבִ ְך  ּכָ ַעל 

ה. ּנָ ִמּמֶ דֹוָלה  ּגְ ַאַחר  אֹף  ִלׁשְ ר  ֶאְפׁשָ ְולֹא   15

ָהָאֶרץ,  ֵני  ּפְ ַעל  ַאֲחַרי  י  הֹוַתְרּתִ ׁשֶ ֶכר  ַהּזֵ
ַעל,  ִלּיַ ּבְ ֵני  ּבְ ִפי  ּבְ ם  ּגַ ה  ִלְתִהּלָ זֹוֶכה 

י."  ַלְלּתִ ּסָ ׁשֶ ֶרְך  ִמּדֶ לּו  ַהּלָ סֹוִטים  ֲהַגם 
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ים,  ַרּבִ ָחִלים  ּגֶ ָיִפיקּו  חֹם  ׁשֶ ם  ׁשֵ ּכְ
ירּו,  ָיׁשִ ֶאָחד  קֹול  ּבְ ים  ַרּבִ ְואֹוֲהִבים 

ר.  ׁשֶ ַהּנֶ רֹון  ּגְ ֶלם  ִמּצֶ ָעָלה  ָיִחיד  קֹול  ְך  ּכָ

ַצח  ַהּנֶ ְרֵחי  ּפִ "ֲאָהּה,  לֹו:  י  ְבּתִ ֵהׁשַ ְך  ּכָ ַעל 
ְלָהִביא  ם  ְיַדְעּתֶ ר  ֲאׁשֶ ר-ַעד  אֹׁשֶ ל  ׁשֶ

ִניחֹוַח.  ִלְכַלל  ם  ּלָ ּכֻ ָהֵריחֹות  ֶאת  ְבִרית  ּבִ

י  ְלַנְפׁשִ רֹור  ּדְ ִלְקרֹא  יחּו  ַהּנִ יַמְתֶכם  ִלְנׁשִ
ָרָעב  אֹוִתי  לֹוֵכד  ּפֹוֵסק,  י  ְלּתִ ּבִ ִמּצֹום 

ָהָאֶרץ.  ֵני  ּפְ ַעל  ָראּוי  ָמזֹון  ר  ֵמֶהְעּדֵ

ֶדק  ַהּצֶ ֶלֱאלֵֹהי  ֵיׁש  י  ּכִ ֵאַדע  ֵהיֵטב 
ֶחֶסד, ּנּו  ִמּמֶ ָקף  ִנׁשְ רּום,  ּבָ ַאֵחר  ן  ּכָ ִמׁשְ

ְמצֶֹעֶפת. ה  עֹוֶדּנָ ַמְלכּוְתֶכם  אן  ּכָ זֹאת  ִעם   30

מַֹע,  ִלׁשְ ָלהּוט  ֲאִני  ה  ּמָ ּכַ ַעד  ֵהן  ְדעּו  ּתֵ
ֵאָלה  ׁשְ אֹוָתּה  אי  ַוּדַ ָלֶכם  ּוְנִהיָרה 

ָעָברּו."  ָיִמים  ֵמָאז  י  ּבִ ַהְמַכְרֶסֶמת 

ֵהִסירּו,  ֵעיָניו  סּות  ּכְ ׁשֶ יָון  ּכֵ ז,  ַהּבַ עֹוף  ּכְ
טֹוֵפַח,  ּוִבְכָנָפיו  ְמַנְעֵנַע  רֹאׁשו 

ָלַעִין,  יג  ַמּצִ ֶאה  ּגֵ ָלטּוס  ֶחְפצֹו  ְוָכְך 

ָרקּום  ֵאל  ֶחֶסד  ּבְ ֵעיַני  ָראּו  זֹאת  ּכָ
ֶזֶמר  ּבְ ה  ּוְמֻלּוֶ ר,  ׁשֶ ַהּנֶ עֹוף  ֵסֶמל  ּבְ

ַמִים.  ׁשָ ׁשֹוְכֵני  ְלֵלב  ָהַרְך  ְצִלילֹו  ָענֹג, 

ן  ְצּפֵ ַהּמַ ֶאת  ר  ֲאׁשֶ ֶזה  "הּוא  ֵהֵחל:  ֲאַזי 
ּבֹו  ָנַתן  ְוַגם  ַהְיקּום,  ל  ּכָ ְסִביב  ּכֹוֵנן  ּלֹו  ׁשֶ

ה,  ּנָ ִמּמֶ ִרים  ְוִנְסּתָ ָלַעִין  לּוִיים  ּגְ ָבִרים  ּדְ

ַהֶחֶלד  ֶמְרֲחֵבי  ּבְ ִלְמׁשֹל  ָידֹו  ְקַצר  ּתִ
ַעל  ִמּמַ ָהֱאלִֹהים  ְבֵרי  ּדִ ִיְהיּו  לֹא  ִאם 

ה. ֵהּנָ ַעד  ֵמָאז  ָעָליו  עֹוְרִרין  ֵאין  חֹוָתם   45
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ָהַרַהב,  ַמְלַאְך  אֹותֹו  הּוא  ֲהלֹא  ְלָכְך  ְרָאָיה 
ָוַמְעָלה,  ְכמֹו  ִ ּוִמּשׁ ִריָאה  ַהּבְ ֵנֶזר  הּוא 

ַלּתֶֹפת.  ַלְך  ֻהׁשְ ן  ּכֵ ַעל  ָלאֹור,  ין  ִהְמּתִ לֹא  ַאְך 

ּנּו,  ִמּמֶ חּות  ּפָ ִנְבָרא,  ְיצּור  ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ּכָ לֹא 
ֲחָסָדיו  ַפע  ׁשֶ ֶאת  ֵאת  ִמּשְׂ ִקּבּולֹו  ַצר 

יֹוֵדַע.  ֵאינֹו  בּולֹות  ּגְ ר  ֲאׁשֶ ֶעְליֹון  טֹוב  ל  ׁשֶ

ׁשֹוֶכֶנת  ָך  ִקְרּבְ ּבְ ָהרּוַח  ֵכן  י  ּכִ ה  ִהּנֵ
ֶקֶרן  ִאם  י  ּכִ ה  ֵאיֶנּנָ ִציאּות,  ַהּמְ ִמּכַֹרח 

ֵהִפיַח,  רּום  ּבָ ָהֵאל  ּיֹות  ׁשֻ ַהּיֵ ָכל  ּבְ

ּכַֹח  י  ּדַ ּה  ּבָ ֵאין  ִטְבָעּה  בּולֹות  ּגְ ל  ׁשֶ ּבְ אּוָלם 
ֵמֵעֶבר  ָמעּוָתּה,  ַמׁשְ ִעְמֵקי  ֶאל  ָלֶרֶדת 

יַח.  ַמּנִ מּוָתה  ּתְ ְלֶבן  ַהּבֹוֵרא  ֶ ׁשּ ְלַמה 

ּה ּבָ זֹוֶכה  עֹוָלְמָך  ׁשֶ ַהֶהָאָרה  ן  ּכֵ ַעל 
ֶדק,  ַהּצֶ ָמעּות  ַמׁשְ ֶאל  ָלֶרֶדת  ֵדי  ּכְ ּה  ּבָ ֵאין 

ָהַעִין, ם  ַהּיָ ֵלב  ֶאל  ְפלֹׁש  ּתִ ּלֹא  ׁשֶ ם  ׁשֵ ּכְ  60

ית  ְחּתִ ַהּתַ ֶאת  ִנְרֶאה  ַלחֹוף  ָסמּוְך  י  ּכִ ַאף 
תּוַח,  ּפָ ָים  ּבְ אֹוָתּה  ִלְראֹות  נּוַכל  לֹא  ֵהן 

ה.  יֶרּנָ ַמְסּתִ ָהעֶֹמק  ֲאָבל  ָאְמָנם,  ם,  ׁשָ ִהיא 

נֹוֵבַע  ָמרֹום  ֵמי  ְ ִמּשׁ ֵמָעל,  קֹוֵרן  אֹור  ַרק 
ְך,  חֹׁשֶ ַאְך  הּוא  ֶתר  ַהּיֶ ִיְקֶהה,  לֹא  ָלֶנַצח 

ֵרנּו.  ׂשָ ִמּבְ ַרַעל  אֹו  ר,  ׂשָ ַהּבָ ֵצל  ַרק  אֹו 

ַחי,  ֶצֶדק  ל  ׁשֶ ִמְסּתֹור  ֶחְביֹון,  ה  ַעּתָ אּוָלם 
ּתָ  ׁשְ ּקַ ּבִ ָוׁשֹוב  ָחזֹור  ָמנֹוַח  ְללֹא  ַאֲחָריו 

ְלָפֶניָך.  הּוא  ה  ִהּנֵ ָך,  ִמּמְ ר  ִנְסּתַ ְוהּוא 

ֵמֶרֶחם  ָאָדם  'ָיָצא  ּתֹאַמר:  ִאם  י  ּכִ ְוָהָיה 
דֹו  ְלַלּמְ ִאיׁש  ְוֵאין  ַהִהיְנדּוס,  ְנַהר  ְלחֹוף 

ֵיׁשּוַע,  ּתֹוַרת  ַבר  ּדְ ֶאת  ה  ַעל-ּפֶ ּבְ אֹו  ְכָתב  ּבִ

Dante Book 3.indb   218 6/7/2009   2:11:28 PM



219
העדן

י  ַחּיֵ ּפֹט,  ִלׁשְ נּוַכל  ר  ֲאׁשֶ ָכל  ּכְ זֹאת  ִעם 
ָפָתיו,  ׂשְ מֹוָצא  ְוֵכן  יו  ּוַמֲעׂשָ ָהִאיׁש 

ָאֶון. ל  ׁשֶ ִצּלֹו  ֶהם  ּבָ ְוֵאין  ָגם  ִמּפְ ים  ְנִקּיִ  75

ְוָדת,  ֱאמּוָנה  ִלי  ּבְ ל,  ִנְטּבַ ְולֹא  ֵמת  הּוא 
יַע?  ַיְרׁשִ אֹותֹו  ר  ֲאׁשֶ ט  ּפָ ׁשְ ַהּמִ הּוא  ה  ַאּיֵ

ר?'  ְליֹׁשֶ ה  ְקֵנה-ִמּדָ ִהיא  ָהֱאמּוָנה  ְוִכי 

ֶבת,  ָלׁשֶ ין  ַהּדִ ס  ּכֵ ַעל  ֵאפֹוא  ְמָך  ׂשָ ֶזה  ִמי 
ָך,  ִמּמְ ִמיִלין  ַאְלֵפי  ָרה  ּקָ ׁשֶ ֶאת  ּפֹט  ִלׁשְ

ְוָקטּוַע?  הּוא  ל  ֻמְגּבָ ְטָך  ַמּבָ י  ּכִ ַאף  זֹאת 

ֶקִרי  ּבְ י  ִעּמִ ֵליֵלְך  כֹון  ַהּנָ ל  ּכָ ֱאֶמת, 
ַהּקֶֹדׁש  ִסְפֵרי  לּוֵלא  יֹוד,  ל  ׁשֶ קֹוצֹו  ֲעֵלי 

טֹוֵבַע.  ָהָיה  ֲהלֹא  יֹות  ׁשְ ַהּקֻ ָים  ּבְ

ֵקִהים,  מֹוחֹות  ֲאָהּה,  ָהָאֶרץ,  ת  ַחּיַ ֲאָהּה, 
ַעְצמֹו  ַהּטֹוב  הּוא  ׁשֶ ְדמֹון  ַהּקַ ַהֵחֶפץ 

ָלֶנַצח.  נֹוֵטׁש  ֵאינֹו  ַהּטֹוב  מּות  ּלְ ִהְתּגַ ֶאת 

ְוָכְך  ְיִהי,  צֹוֵדק  אֹותֹו  ַהּתֹוֵאם  ל  ּכָ
ן  ּכֵ ִאם  א  ֶאּלָ ְך,  ִנְמׁשָ ַלּטֹוב  ָהָרצֹון  ֵאין 

ַהֵחֶפץ." אֹותֹו  ַמְנֶחה  ְמאֹורֹו  ֶחֶסד  ּבְ  90

ן  ַהּקֵ ְסִביב  ֶהָחָגה  ַהֲחִסיָדה  ּוְכמֹו 
ְלגֹוָזֶליָה,  ָקה  ִחּלְ ְמזֹוָנּה  ֶאת  ׁשֶ ַאַחר 
ה,  ַמּטָ ִמּלְ ֵאֶליָה  יטּו  ַיּבִ ֵבִעים  ׂשְ ְוֵהם 

מֹוָתם  ּכְ ְוָאנִֹכי  ר,  ׁשֶ ַהּנֶ ָנַהג  מֹוָתּה  ּכְ
ֵמִניַע,  ָנָפיו  ּכְ ְוהּוא  ֵעיַני,  ֶאת  אִתי  ָנׂשָ
ְותַֹאם.  ים  ַרּבִ ִלּכּוד  כַֹח  ּבְ ָלרֹום  נֹוֵסק 

"ֲאִפּלּו  ֵאַלי:  ְוָסח  ר  ִזּמֵ ָחג,  ר  ׁשֶ ַהּנֶ
ֶזהּו  ֵאֶליָך,  ָבִרי  ּדְ ְלעֶֹמק  יֹוֵרד  ֵאיְנָך 

ֶחֶלד."  ּבַ מּוָתה  ּתְ ִלְבֵני  ים  ַחּיִ ֱאלִֹהים  ַבר  ּדְ
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ַהּקֶֹדׁש,  ַלֲהבֹות  ּבְ ָהֵאׁש  ְדעְֹך  ּבִ ֲאַזי 
ר  ֲאׁשֶ הּוא  ר  ׁשֶ ַהּנֶ  – ַצְלמֹו  ּבְ עֹוֶדּנּו 

ָאֶרץ,  ּבָ ה  ִלְתִהּלָ רֹוָמא  ל  ׁשֶ ָמּה  ׁשְ ֶאת  הֹוִציא 

ַהּזֹו  ְלכּות  ַהּמַ "ֶאל  ָאַמר:  ְוׁשּוב  ַתח  ּפָ
ֵיׁשּוַע,  ּבְ ע  ּבַ ִנׁשְ ּלֹא  ׁשֶ יל  ֶהְעּפִ ֶטֶרם  ִאיׁש 

ֶטֶרם. ּבְ ְולֹא  ְצָלב  ַעל  מֹותֹו  ְלַאַחר  לֹא   105

'ֵיׁשּוַע',  ַהְמַצֲעִקים  ים  ַרּבִ ָנם  ֶיׁשְ ָאְמָנם 
ין  ַהּדִ יֹום  ּבְ ִיְהיּו  ֵמֶהם  ים  ְמֻרּבִ ַאְך 

ירּו.  ִהּכִ לֹא  ָלל  ּכְ מֹו  ׁשְ ֶאת  י  ּכִ ַאף  ֵאָליו  ְקרֹוִבים 

לּו,  ַהּלָ ַהּנֹוְצִרים  ֶאת  ים  ָהֶאְתיֹוּפִ ַיְכִלימּו 
ַיְפִרידּו,  ַהִהיא  ֵעת  ּבָ ָהֵעדֹות  ין  ּבֵ ר  ֲאׁשֶ ּכַ

ָלֶנַצח.  ה  ֲעִנּיָ זֹו  ָלַעד,  יָרה  ֲעׁשִ זֹו 

ידּו  ַיּגִ ְלַמְלֵכיֶכם  ֲאַזי  ְרִסים  ַהּפַ ַמה 
ים,  ִאיׁשִ ִחְדֵלי  קֹורֹות  ְקְראּו  ּיִ ׁשֶ ַאַחר 

ֵסֶפר.  ַעל  ָרׁשּום  ַהּכֹל  ִמאּוס,  ַמַעְלֵלי 

 – ְרט  ַאְלּבֶ ל  ׁשֶ יו  ַמֲעׂשָ ֶאת  יּוְכלּו  ִלְראֹות  ה  ִהּנֵ
 – זֹאת  ִיְרׁשֹם  ְלֵדָראֹון  ְלמֹוס  ַהּקֻ ְוֵתֶכף 

ֶבר.  ֶ ַהּשׁ ָיַרד  ָרג  ּפְ ל  ׁשֶ ּה  ַמְמַלְכּתָ ַעל  יַצד  ּכֵ

ן,  ַהּסֶ ִלְגדֹות  הֹוִריד  ֵסֶבל  ַרק  ׁשֶ ּוִפיִליּפ, 
ַע,  ְטּבֵ ַהּמַ ֵעֶרְך  ֶאת  ָהִאיׁש  ף  ִזּיֵ ְלֵעת 

ֶנֶפׁש. הּו  ִהּכָ ר  ַהּבַ ֲחִזיר  ּוְלַבּסֹוף   120

ָהַרַהב,  ִצְמאֹון  ַעל  ִיְקָרא  יט  ּבִ ַהּמַ ם  ׁשָ
ַיַחד  ְסקֹוִטי  ִעם  ַמְטִריף  ִלי  ָהַאְנּגְ ֶאת  ר  ֲאׁשֶ

ֶבת.  ָלׁשֶ ְגבּוֵליֶהם  ּבִ קּו  ּפְ ִיְסּתַ לֹא  י  ּכִ ַעד 

ְוַנַחת,  ה  ִזּמָ יו  ַחּיָ ֶפְרִדיַנְנד,  הּוא  ה  ִהּנֵ
ּבֹוֶהְמָיה,  ּבְ ֶוְנֶצְסַלב  ְוָכְך  ְסָפַרד  ּבִ ְך  ּכָ

ּנּו.  ִמּמֶ ָרֲחקּו  י  ּכִ ַנִים  ְ ַהּשׁ ָיְדעּו  לֹא  עֹז 
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ַלִים,  ירּוׁשָ ּבִ ס  ּכֵ ַעל  ב  יֹוׁשֵ ֶכה  ַהּנָ ְך  ּכָ
ָאֶלף  ַעל  ַיֲעֶלה  לֹא  ַמֲעלֹוָתיו  ִמְנַין 

ְלֶאֶלף.  ִנְהֶיה  ְצִריִכים  ָעיו  ׁשָ ּפְ ְלִמְנַין  ַאְך 

 – ֵסֶפר  ַעל  תּוִבים  ּכְ ֵהם  ם  ּגַ  – ַצע  ְוַהּבֶ ַחד  ַהּפַ
ַאְנִכיֶסס  ּבֹו  ְוַגַעׁש,  ָהֵאׁש  ִאי  ֶמֶלְך  ל  ׁשֶ
ֶחֶלד.  ּבַ ַרּבֹות  ִנים  ׁשָ ץ  ִמּקֵ ַנְפׁשֹו  ָמַסר 

ֵאת,  ׂשְ ֶיֶתר  ּבְ ֻיְבַלט  ֶחְדלֹונֹו  ּוְלַמַען 
חּוסֹות  ּדְ ֲחָטָאיו  ל  ׁשֶ ָהאֹוִתּיֹות  ִיְהיּו 

ַטח. ׁשֶ ּבְ ְמַעט  ַיְחִזיק  ה  ַהְמֻרּבֶ ְוָכְך   135

ַעל,  ַהּמַ ה,  ַהֶחְרּפָ ֶאת  ַהּכֹל  ִיְראּו  ְוָכְך 
ר  ֲאׁשֶ ּדֹודֹו  ל  ְוׁשֶ ָאִחיו  ל  ׁשֶ ֵאּלּו  ֶאת 

ֵהִמיטּו.  ָתִרים  ַהּכְ ֵני  ׁשְ ְוַעל  ם  ְחּתָ ּפַ ִמׁשְ ַעל 

ַיַחד  ם  ּגַ ּוּפֹוְרטּוָגל  נֹוְרֶוְגָיה  ַמְלֵכי  ְוֵכן 
לֹו  ַמּזָ ְלרַֹע   – ָיה  ֶסְרּבְ ִאיׁש  ְותֹוֲעבֹות 

ֶוֶנְצָיה.  עֹות  ַמְטּבְ ֶאת  יַע  ִהְטּבִ ְוַגם  ף  ִזּיֵ

ֶרת  ֶ ְמֻאּשׁ זֹו  ּכֹן  ׁשְ ּתִ ִרים,  הּוְנּגָ ֶאֶרץ  הֹו, 
ַנָואָרה ֲעלֹז  ּתַ הֹו,  ע,  ֵמֶרׁשַ ַנע  ּמָ ּתִ ִאם 
ָהֶריָה.  ְלִבּצּוִרים  יל  ּכִ ׂשְ ּתַ ַלֲהפְֹך  ִאם 

ַפָמגֹוְסָטה,  ה,  ִניקֹוִסּיָ ָעֵרי  ּגֹוַרל  ְוִיְהֶיה 
ּכֹוְרעֹות  ְמקֹוְננֹות,  יֶהן  ּתֵ ׁשְ ְוִסיָמן,  אֹות 

ֶרף,  ַהּטֶ ׁשֹוֵחר  ְלעֹל  ַחת  ִמּתַ ָבר  ִמּכְ לֹא  ֶזה 

ַעל.״ ִלּיַ ַהּבְ ֵני  ּבְ ַאר  ְ ִמּשׁ ֵרד  ְלִהּפָ ַהְמָסֵרב    148

Dante Book 3.indb   221 6/7/2009   2:11:28 PM



דנטה אליגיירי – הקומדיה האלוהית – העדן

222

ַהּקֶֹדׁש  ָנֵסי  ּפָ ל  ּכָ ֵהֵחּלּו  ֲאַזי  ן  ּכֵ ״ׁשֶ

ְצחּו  ּפָ ּוִבְגרֹוָנם  ֵאת,  ׂשְ ֶיֶתר  ּבְ ִלְזהֹר 

עֹוד״ זֹוֵכר  ֵאיִני  אֹותֹו  ִנְלָהב,  ִמְזמֹור  יר  ׁשִ ּבְ

ד. ג. 
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קנטו עשרים

והם:  לרגליהם,  נר  היה  שהצדק  שליטים  שישה  ממאורות  מורכבת  הנשר  של  עינו 
המלך  טריאנוס;  הקיסר  הנשר;  עין  של  ואישונו  עינו  בבת  המלך,  דוד  וראשונה  בראש 
האלילים  עובד  ריֵפאּוס,  וכן  סיציליה;  מלך  השני  וילהלם  קונסטנטין;  הקיסר  חזקיהו; 
אלילים,  עובדי  שני  ֵעדן  ירשו  זה  כיצד  הנדהם  לדנטה  מבהיר  הנשר  המיתולוגיה.  מן 

וטריאנוס.  ריפאוס 

ַלֶחֶלד  ֲעִניק  ַהּמַ ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ ַקע  ׁשָ ְלֵעת 
ָלָרִקיַע,  ַחת  ִמּתַ ְמאֹורֹו,  ֶחֶסד  ֶאת 

ּגֹוֵוַע,  יר,  ַמְקּדִ אֹורֹו  ַהּיֹום  ּוְבׁשּוָליו 

ִזיָום,  ְמקֹור  הּוא  ׁשֶ ָמרֹום,  ֵמי  ׁשְ ּוְלֶפַתע 
ַעִין,  ְלֶהֶרף  ְולּו  ְלִהְתַלֵהט  חֹוְזִרים 
הּוא.  ֶאָחד  קֹורֹו  ּמְ ׁשֶ ה  ְמֻרּבֶ ַלַהב  ּבְ

י  ַדְעּתִ ּבְ ָעָלה  ה  ַהּזֶ יֹון  ַהִחּזָ
ַהְמבָֹרְך  ִסְמָלּה  ֶלם,  ַהּצֶ ַחְרטֹום  ְלֵעת 

יַח, ִמּשִׂ ָחַדל  ֶהְחִריׁש,  ּוְנִגיֶדיָה,  ֶאֶרץ  ל  ׁשֶ

ַהּקֶֹדׁש  ָנֵסי  ּפָ ל  ּכָ ֵהֵחּלּו  ֲאַזי  ן  ּכֵ ׁשֶ
ְצחּו  ּפָ ּוִבְגרֹוָנם  ֵאת,  ׂשְ ֶיֶתר  ּבְ ִלְזהֹר 

עֹוד.  זֹוֵכר  ֵאיִני  אֹותֹו  ִנְלָהב,  ִמְזמֹור  יר  ׁשִ ּבְ

ב,  ּגָ ִנׂשְ ִחּיּוְך  ְכסּות  ּבִ ַאֲהָבה  עֶֹנג  הֹו, 
לּו  ַהּלָ יִדים  ַלּפִ ין  ּבֵ מּוֵתְך  ּדְ ְיִפי  ַרב  ָמה 

קֶֹדׁש, ֶבת  ַמְחׁשֶ ׁשֹוְפִעים  אֹוָרה,  ֹוְקִקים  ַהּשׁ  15

ַהּבַֹהק,  ַרּבֹות  ַהֵחן  ַאְבֵני  ְוָכל  הֹוִאיל 
ְרָנה,  ַעּטֵ ּתְ י  ִ ּשׁ ִ ַהּשׁ ָהָרִקיַע  ֶאת  ר  ֲאׁשֶ

ַחן,  ַהּלַ ְגרֹוָנן  ּבִ ם  ּתַ ה  ּקָ ּדַ ָמָמה  ּדְ קֹול  ּבְ
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ֶלג  ּפֶ ל  ׁשֶ ִמְלמּול  א  ּבָ מֹו  ּכְ ָאְזַני  ֶאל  י  ּכִ ּדֹוֶמה 
ֶרם  ַהּזֶ ָלִעים,  ַהּסְ ין  ּבֵ ֵמיָמיו  ְך  מֹוׁשֵ ָצלּול, 

ׁשֹוֵפַע.  ֶהָהִרים  ין  ּבֵ ְמקֹורֹו  י  ּכִ ֵמִעיד 

ִלְצִליל  ֶנֱהָפִכים  ַחן  ַהּלַ ֵוי  ּתָ ּוְכמֹו 
 – ָהרּוַח  ב  ַ ַמּשׁ ּוְכמֹו  ֵנֶבל,  ל  ׁשֶ ארֹו  ַצּוָ ּבְ

ְונֹוַפַחת,  חֹוֶדֶרת  ֲחִליִלים  ֵחֶמת  ּבְ

ְלֶרַגע,  ב  ְלִהְתַעּכֵ ִלי  ִמּבְ הּוא,  ם  ּגַ מֹוָתם  ּכְ
ארֹו,  ּוָ ִמּצַ ָעָלה  ָהעֹוף  ת  ְלִחיׁשַ ְצִליל 

ר. ׁשֶ ַהּנֶ אר  ַצּוַ ָהָיה  ָחלּול  ִצּנֹור  לּו  מֹו  ּכְ

ְוַהַחְרטֹום  ְלקֹול,  ַחׁש  ַהּלַ ָהַפְך  ֲאַזי 
ב,  ַלּלֵ ַהְיָקרֹות  ים  ִמּלִ ַצְלֵמי  ֵהִפיק 

י. ַתְבּתִ ּכָ ָבִרים  ַהּדְ ֶאת  ָעָליו  ְלָבִבי,  הּוא   30

ָהָאֶרץ  ֵרי  ִנׁשְ ּובֹו  י,  ּבִ ׁשֶ ֶזה  ֵחֶלק  "ּבְ
ֶמׁש,  ֶ ַהּשׁ אֹור  ּבְ ַלֲעמֹד  ּוְבכָֹחם  רֹוִאים 
ֵעיֶניָך,"  ָלֵתת  ה  ַאּתָ ֻמְכָרח  ֶזה  ֵחֶלק  ּבְ

ר  ֲאׁשֶ ָהבֹות  ַהּלֶ ל  "ִמּכָ ֵאַלי,  ר  ּבֵ ּדִ
ְזַהְרָנה,  ּתִ ֵעיִני  ּבְ ׁשֶ ׁש  ֵ ַהּשׁ ַצְלִמי,  ָצרֹות 
ָהֵעֶדן.  ַמֲעלֹות  ּבְ ֵהן  מֹות  ׁשָ ַהּנְ רֹום  ִמּמְ

הּוא,  ֵעיִני  ַבת  ּבָ ֻמְפָלא,  זֹוֵהר  ָהִאיׁשֹון  ֶזה 
ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ָלרּוַח  ָהָיה  ְזִמירֹות  ְנִעים 

יַע.  ִהּסִ ְלִעיר  ֵמִעיר  ִרית  ַהּבְ ֲארֹון  ְוֶאת 

ירֹו,  ׁשִ ִיְתרֹון  ֶאת  ָלַמד  ה  ִהּנֵ ה  ַעּתָ
ַהֶחֶסד  י  ׁשַ ַרק  ֵאינֹו  רֹון  ָ ּשׁ ַהּכִ ְוִכי 

ִניַע.  ַהּמֵ ַהּכַֹח  ָהָיה  ֶחְפצֹו  א  ֶאּלָ

ּבֹוַתי,  ּגַ ֶאת  ָצִרים  ה  ָ ַהֲחִמּשׁ ין  ִמּבֵ
ן  ַהּבֵ מֹות  ַעל  ר  ֲאׁשֶ ַלַחְרטֹום,  מּוְך  ַהּסָ

ֶתר. ַהּיֶ ִמן  ִלי  ָקרֹוב  ק,  ִחּזֵ ָהֵאם  ְיֵדי   45
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ָכר  ַהּשָׂ ּגַֹבּה  ֶאת  ֶבר  ַהּגֶ ָלַמד  ה  ִהּנֵ
זֹאת  ן  ּכֵ ׁשֶ ֵיׁשּוַע,  ּבְ ֱאמּוָנה  חֶֹסר  ל  ׁשֶ

דּוהּו.  ִלּמְ ְוִהּפּוָכם  ים  ָהֲעֻנּגִ יו  ַחּיָ

ֶעְליֹוָנה  ת  ֶקׁשֶ ּבְ ׁשֹוֵכן  ַאֲחָריו  א  ַהּבָ
ָנה  ּכֵ ֲחָרָטה  ּבַ קֶֹדם,  י  ְרּתִ ִהְזּכַ אֹוָתּה 

ֶבר.  ַהּגֶ ַיד  ּבְ ָעָלה  מֹותֹו  יֹום  ֶאת  ִלְדחֹות 

ַצח  ַהּנֶ ט  ּפַ ִמׁשְ ֶאת  י  ּכִ ֶלְך  ַהּמֶ ָלַמד  ה  ַעּתָ
ַהּיֹום  ה  ַמֲעׂשֵ ֶאת  ֲהַגם  ּנֹות,  ְלׁשַ ֵאין 
ּוֶבִכי.  ֶנֱאָמָנה  ה  ִפּלָ ּתְ ִלְדחֹות  יּוְכלּו 

טֹובֹות  נֹוָתיו  ּוָ ּכַ  – ֶלְך  ַהּמֶ ַאֲחֵרי  א  ַהּבָ
ִעּמֹו  אֹוִתי  ָנַטל   – ים  אּוׁשִ ּבְ ִרי  ּפְ אּו  ָנׂשְ

ָהֵעֶדר.  ְלרֹוֵעה  י  ׁשַ ָהָיה,  ָיָון  ּוְלִאיׁש 

ֱחַרב  ּתֶ ִאם  ַאף  י  ּכִ ֶבר  ַהּגֶ ָלַמד  ה  ַעּתָ
הּו,  ַמֲעׂשֵ ּבְ חֹוֵלל  ע  ֶרׁשַ ִגין  ּבְ ָהָאֶרץ 

ֵעֶדן. ּבְ נֹו  ּכָ ִמׁשְ ּבְ ִלְפּגַֹע  ָבר  ּדָ ּבַ ֵאין   60

ת,  ׁשֶ ַהּקֶ מֹוְרדֹות  ּבְ ְרֶאה  ּתִ ר  ֲאׁשֶ ְוֶזה 
עֹוָדּה  ּבְ ָהָאֶרץ  יֵדנּו  ְסּפִ ּתַ ִויְלֶהְלם,  הּוא 

ּוְפֶרֶדִריק.  ְרל  ׁשַ ל  ׁשֶ ֵנֶטל  ַחת  ּתַ ּכֹוַרַעת 

ֶחֶסד  ַרב  יט  ּלִ ׁשַ יַצד  ּכֵ הּוא  יֹוֵדַע  ה  ַעּתָ
תֹו  ִהּלָ ּתְ ְוֶאת  ָרִקיַע,  ֵמי  ׁשְ ּבִ ָאהּוב 

ְלֶהֶבת.  ַ ַהּשׁ ַלַהב  ּבְ יג  ְלַהּצִ הּוא  ֵמיִטיב 

ַהחֹוֵטאת  ָאֶרץ  ּבָ ָהָיה  ַמֲאִמין  ִמי 
י  ַהֲחִמיׁשִ ִיְהֶיה  רֹוָיאִני  ַהּטְ ִריֵפאּוס  י  ּכִ

ַהּקֶֹדׁש?  ְמאֹורֹות  ין  ּבֵ ה,  ַהּזֶ ל  ְעּגָ ּמַ ּבַ

 , ָהֱאלֹּהַ ֶחֶסד  ַעל  ַבר-ָמה  ּדְ ָלַמד  ה  ַעּתָ
ֲהַגם  אי,  ַוּדַ ר  ִנְסּתָ יַנְתֶכם  ִמּבִ הּוא  ׁשֶ

ָלֶבַטח."  ְחּדֹר  ּתַ לֹא  ֵהן  ֵעינֹו  ם  ַהּיָ ֵלב  ֶאת 
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רּוַח,  ּבָ ָנף  ּכָ ּפֹוֵרׂש  הּוא,  ָהָיה  ֶעְפרֹוִני  מֹו  ּכְ
ֵבַע  ׂשָ ִיּדֹם,  ְוָאז  יר  ׁשִ ּבְ ִיְפַצח  ה  ִחּלָ ּתְ

ֶמר. ַהּזֶ ְצִליל  ֶתק  ִמּמֶ ּפֹור  ַהּצִ ל  ׁשֶ ּה  ִלּבָ  75

ַהחֹוָתם  ֶצֶלם  ֶאת  יִתי  ּמִ ּדִ ֵעיַני  ּבְ ְך  ּכָ
ְרצֹונֹו  ִמּכַֹח  ַצח,  ַהּנֶ ֲענּוג  ּתַ ל  ׁשֶ

ְסֻגּלֹוֶתיָה.  ֶטַבע  ֶאת  ֵיׁשּות  ל  ּכָ ת  לֹוֶבׁשֶ

ָלַעִין  ֵהיֵטב  ִנְראּו  ּוְסֵפקֹוַתי  הֹוִאיל 
ּבֹוֶהֶקת,  ְזכּוִכית  ַעד  ּבְ ר  ּכָ ַהּנִ ֶצַבע  מֹו  ּכְ
ִמּמֹוְסרֹוֶתיָה,  ְלׁשֹוִני  ְלַבּסֹוף  י  ְחַרְרּתִ ׁשִ

זֹאת?"  ּכָ ֵכן  "ֲהִיּתָ ְרָצה:  ּפָ ָאֵכן  ְוזֹו 
ָקָראִתי, ִתיָעה  ְוַהּפְ א  ּשָׂ ַהּמַ ִמּכֶֹבד 

ף.  ׁשֶ ּנֶ ּבַ ִזּקּוִקים  מֹו  ּכְ ָתה,  ִנּצְ ֵאׁש  ְוֵתֶכף 

ֶמַתח,  ּבְ אֹוִתי  ְלַהְחִזיק  ּלֹא  ׁשֶ ְמָנת  ְוַעל 
 – ַהְמבָֹרְך  ֶלם  ַהּצֶ ּתֹוֵמם,  ּוִמׁשְ ּתֹוֶהה 

ִלי:  יב  ֵהׁשִ ְך  ּכָ  – זֹוֶהֶרת  ֵאת  ׂשְ ֶיֶתר  ּבְ ֵעינֹו 

ָבִרים,  ַהּדְ ֵאּלּו  ּבְ ֲאִמין  ּתַ י  ּכִ "ּדֹוֶמה 
יֹוֵדַע  ֵאיְנָך  אּוָלם  י,  ְרּתִ ּבַ ּדִ ֶהם  ּבָ ן  ּכֵ ׁשֶ
ָרִאיָת. ּלֹא  ׁשֶ ָבִרים  ּדְ ְכנּו  ִיּתָ ֶזה  יַצד  ּכֵ  90

ָאְמָנם  קֹוֵלט  ר  ֲאׁשֶ ִאיׁש  ּכְ נֹוֵהג  ה  ַאּתָ
ֵיׁשּותֹו,  לֹו  ָזָרה  ֲאָבל  מֹו  ׁשְ ּבִ ַבר-ָמה  ּדְ

לֹו.  ַיְבִהיר  ָבר  ַהּדָ ֶאת  לֹוִני  ּפְ ן  ּכֵ ִאם  א  ֶאּלָ

ֶנֶפׁש,  ַסַער  יֹוַדַעת  ָהֱאלִֹהים  ַמְלכּות 
ְוֵאּלּו  ְקָוה,  ּתִ ִרי  ּפְ אֹו  ָנה  ּכֵ ַאֲהָבה  ִרי  ּפְ

 . ָהֱאלֹּהַ ֵחֶפץ  ַעל  ִלְגּבֹר  כָֹחם  ּבְ ֵיׁש 

ֵרֵעהּו.  ֶאת  ִאיׁש  ֵמִביס  ּה  ּבָ ֶרְך  ּדֶ ּבַ לֹא  לֹא, 
ְרצֹונֹו,  ֶזה  י  ּכִ ִנְכָנע  ָהֱאלִֹהים  ְרצֹון 

ֶחֶסד.  ל  ׁשֶ בּוָסה  ּתְ זֹו  ַאְך  מּוָבס,  ָאֵכן  ְוהּוא 
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י,  ַהֲחִמיׁשִ ְוֵכן  ָהִראׁשֹון  ָהרּוַח 
ָהֵעֶדן,  ְרֵפי  ׂשַ ְזבּול  ּבִ ִלְראֹוָתם  ְעּתָ  ֻהְפּתַ
ִלימּו.  ִהׁשְ ּבֹוַתי  ּגַ ֶאת  ר  ֲאׁשֶ ִתים  ַהּמֵ ין  ּבֵ

ה,  ִוּיָ ַהּגְ ִמן  ם  ַנְפׁשָ ְרָחה  ּפָ כֹוְפִרים  ּכְ לֹא 
ֶרֶגל  ּבָ ֵאמּונֹו  ֶזה  ָהיּו,  נֹוְצִרים  ִאם  י  ּכִ

עֹוד. ְסּבֹל  ּתִ ר  ֲאׁשֶ זֹו  ּבָ ְוֶזה  ָסְבָלה,  ר  ֲאׁשֶ  105

ְוִגיִדים  עֹור  ִלְלּבֹׁש  ָחַזר  ֶאָחד  ה  ִהּנֵ
ְמִחיָלה,  ֵאין  י  ָחְפׁשִ ְלָרצֹון  ּבֹו  אֹול  ְ ִמּשׁ

ַהּתֹוֶחֶלת  ּכַֹח  ל  ׁשֶ מּולֹו  ּגְ ָאְמָנם  ְוֶזה 

ֵהִפיָחה  בּוָרָתּה  ּגְ ֶאת  ר  ֲאׁשֶ ְקָוה  ְוַהּתִ
ָלרּום  ְטָחה  ׁשָ אֹוָתם  ה  ִפּלָ ּתְ ַתֲחנּוֵני  ּבְ

ֶבר.  ִמּקֶ ְוַלֲהִקימֹו  ָמתֹו  ִנׁשְ ֶאת  יב  ְלָהׁשִ

ֶאל  ָבה  ׁשָ י  ַסְחּתִ ּה  ּבָ גּוָלה  ַהּדְ ֶפׁש  ַהּנֶ
ֵאמּוָנּה  נֹוֶתֶנת  ָקָצר,  ִלְזַמן  ּגּוָפּה 

ִסּיּוַע.  יט  ְלהֹוׁשִ כֹחֹו  ּבְ ָמרֹום,  ֱאלֵֹהי  ּבֶ

ְלֶהֶבת,  ַ ַהּשׁ ּה  ּבָ ְלָקה  ּדָ דֹוָלה  ּגְ ַאֲהָבה  ּבְ
ִנית,  ׁשֵ ּה  ַנְפׁשָ ְרָחה  ּפָ ְלֵעת  ּוִבְזכּוָתּה 

ָהֵעֶדן.  י  ַמְנַעּמֵ ֶאת  נּו  ִעּמָ ַלְחלֹק  ָזְכָתה 

ַהֶחֶסד  ְפַעת  ׁשִ ְזכּות  ּבִ ָהַאֵחר,  ָהרּוַח 
לֹא  ַחי  ִאיׁש  נֹוֵבַע,  רּום  ּבָ ְעָין  ִמּמַ

ֲעַדִין, ֵעיָניו  י  ּתֵ ׁשְ ֶאת  ְמקֹורֹוָתיו  ּבִ ָנַתן   120

ָאֶרץ,  ּבָ יו  ַחּיָ ין  ּכִ ִהׁשְ ֶוֱאֶמת  ֶצֶדק  ַעל 
ָהֵאל,  ֵעיָניו  ַקח  ּפָ ֶחֶסד,  מּוַרת  ּתְ ֶחֶסד  ְך  ּכָ

ֵתנּו.  ֻאּלָ ּגְ יֹום  ֶאת  ֶחְזיֹונֹו  ּבְ ִלְראֹות 

ִלְסּבֹל  ָהָיה  ָיכֹול  לֹא  ׁשּוב  ֱאמּוָנתֹו  ּבֶ
ֵאפֹוא,  ַהּסֹוִטים,  ֶאת  ַהּכֹוְפִרים.  ַצַחן  ֶאת 

הֶֹגן.  ּכַ ָהִאיׁש  ר  ִיּסֵ ר  ׁשָ ַהּיָ ֶרְך  ִמּדֶ
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ָיִמין  ל  ְלּגַ ּגַ ְלַצד  ִבירֹות  ּגְ לֹוׁש  ׁשָ אֹוָתן 
ִרית  ּבְ ֶטֶרם  ֶאֶלף  נֹות  ׁשְ ָרִאיָת,  ב  ְרּכָ ַהּמֶ ל  ׁשֶ

ֶבר.  ַהּגֶ ֶאת  ילּו  ִהְטּבִ ָאה,  ּבָ ָלעֹוָלם  ְטִביָלה 

יָך  ָרׁשֶ ׁשָ ּלּו  ּדַ ַמה  ִנְגָזר,  ּגֹוָרל  ֲאָהּה, 
ֲחזֹונֹו  ּבַ ִלְראֹות  ל  ַהּכֹוׁשֵ ל  ׁשֶ ֵמֵעינֹו 

ָרֶכיָה.  ּדְ ִמְכלֹול  ְוֶאת  ָהִעּלֹות  ל  ּכָ ֵאם  ֶאת 

ַעת,  ַהּדַ ּוב  ִיּשׁ ּבְ יְנֶכם  ּדִ הֹוִציאּו  מּוָתה,  ּתְ ֵני  ּבְ ָהּה, 
 , ֱאלֹּהַ ְלֵחיק  ָקרֹוב  ֹוְכִנים  ַהּשׁ ָאנּו  ַאף 

ָלַדַעת. נּוַכל  ִמיד  ּתָ לֹא  הּוא  ַחר  ּבָ ִמי  ּבְ  135

ִפינּו,  ּבְ ָעֵרב  ַטֲעמֹו  נֹוֶדה,  ֶזה,  ל  ְוֶכׁשֶ
טּוֵבנּו,  ק  ּקֵ ִמְזּדַ ֵהן  ה  ַהּזֶ ּטֹוב  ּבַ ן  ּכֵ ׁשֶ

ֶחְפֵצנּו."  ִלְהיֹות  הֹוֵפְך  ָהֵאל  ְרצֹון  ְוָכְך 

ֱאלִֹהים,  ל  ׁשֶ ַצְלמֹו  ֶזה  ָהָיה  ֵאפֹוא,  ה,  ִהּנֵ
הּוא  ָזִכיִתי,  ָלׁשּוב  ְלֵאיָתִני  דֹו  ִמּיָ

ִים.  ּתַ ְ ַהּשׁ ֵעיַני  ת  ְרִאּיַ ְלקֶֹצר  ָמזֹור  ֵהִביא 

ִלּוּוי  ִלְפרֹט  ֵמיִטיב  ְתרֹוס  ַהּקַ ן  ּוְכַנּגַ
ר,  ֻמְכׁשָ ר  ַזּמָ ְלקֹול  ֵמיָתָריו  ַלַחן  ּבְ

ּוְבעֶֹנג,  נַֹעם  ּבְ יר  ִ ַהּשׁ ּגֹוֵבר  ְוָכְך 

ר,  ׁשֶ ַהּנֶ ר  ּבֵ ּדִ עֹוד  ּבְ ְזכּוַרִני,  ָאנִֹכי,  ְך  ּכָ
ָרִאיִתי,  ַהְמבָֹרִכים  אֹורֹות  ַהּמְ ֵני  ׁשְ ֶאת 

ַעִין,  ֶהֶרף  ּכְ ּדֹוְלִקים  ְלֵסרּוִגין  ְוֵהם 

ַמְבִליַח. ים  ּלִ ַהּמִ ל  ׁשֶ ֶצב  ּקֶ ּבַ ּוְמאֹוָרם    148
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ְמַחֶּיֶכת,׳ ָהִייִתי  לּו  ׳ַאְך  ִחְּיָכה.  לֹא  ״ִהיא 

ָהִייָת,  ֶסֶמֶלה  ּכְ ָאז  י  ׳ּכִ ֵאַלי,  ָאְמָרה 

ֵאֶפר.׳״  ל  ׁשֶ ַלֲעֵרָמה  ֶנֶהְפָכה  זֹו  ְלֵעת 

ד. ג. 
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קנטו עשרים ואחד 

כוכב  על  נוחתים  השניים  השביעי.  הרקיע  אל  ביאטריצ'ה  של  בחיקה  נישא  דנטה 
ניצב על קרקע  זהב  הלכת שבתאי, בו שוכנות רוחות שקועות בהרהורים. סולם בצבע 
הלא  ַדמיאנוס,  טרוס  ּפֶ מהם,  אחד  העדן.  מלאכי  יורדים  בסולם  בשמים.  וראשו  הכוכב 
לו על  והגורל הנגזר, מספר  ׳פטרוס החוטא׳, משכיל את דנטה בסוגיית ההשגחה  הוא 

הקודש.  כלי  בין  הפושה  השחיתות  בדבר  קצר  תוכחה  נאום  ונושא  חייו, 

י,  ְגִבְרּתִ ּבִ ׁשּוב  ְנעּוצֹות  ֵעיַני  ָהיּו  ה  ַעּתָ
ּה,  ּבָ ַרק  הֹוָגה  רּוִחי  ָהְיָתה  ֶהן  ְוִעּמָ

ְחֶרֶרת.  ּוְמׁשֻ ית  ָחְפׁשִ ַאֵחר  ִהְרהּור  ל  ִמּכָ

ֶכת,"  ְמַחּיֶ ָהִייִתי  לּו  "ַאְך  ָכה.  ִחּיְ לֹא  ִהיא 
ָהִייָת,  ֶסֶמֶלה  ּכְ ָאז  י  "ּכִ ֵאַלי,  ָאְמָרה 
ֵאֶפר.  ל  ׁשֶ ַלֲעֵרָמה  ֶנֶהְפָכה  זֹו  ְלֵעת 

ָרִאיָת,  ּזֹאת  ׁשֶ ִפי  ּכְ י,  ּלִ ׁשֶ ָיְפִיי  ן  ּכֵ ׁשֶ
ַצח  ַהּנֶ ַמֲעלֹות  ּבְ יל  ְעּפִ ּנַ ׁשֶ ָכל  ּכְ

ְוַיַעל.  אֹורֹו  קֹוֵרן  ּגֹוֵבר,  ה,  ַהּזֶ בּול  ּזְ ּבַ

ַהּבַֹהק,  ָעְצַמת  ָהְיָתה  ְמַעט,  ן  ֻרּסַ לּוֵלא 
ָהָיה  מּוָתה  ַהּתְ ן  ּבֶ ְרָך  ׂשָ ּבְ י  ּכִ ַעד  ה  ַרּבָ

ְלֶהֶבת.  ׁשַ ְבַרק  ּבִ ה  ֻמּכֶ ָעָנף  מֹו  ּכְ ּבֹו  ֶלה  ּכָ

ִביִעי,  ַהׁשְּ ַהּזַֹהר  ֶאל  ְלנּו  ֶהְעּפַ ה  ַעּתָ
ׁשֹוֵלַח  ׁשֹוֵכן,  ּבֹוֵער  ֲאִרי  ֵחיק  ּבְ ְוהּוא 

ַאְרָצה. ַחל  ַ ַהּשׁ אֹון  ִעם  ְמָזגֹות  ַהּנִ ַקְרָניו   15

ֵעיֶניָך  ַאַחר  ָלרּוץ  ְלרּוֲחָך  ח  ״ַהּנַ
ְקַלְרָיה,  ַאְסּפַ ֵהן  ִיְהיּו  ן,  ּתֵ ּוְלֵעיֶניָך 

ֶקֶפת."  ִנׁשְ ִמּתֹוָכּה  מּות  ּדְ צּוָרה,  ְרֶאה  ּתִ ּוָבּה 
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ר  ָ ּוְמֻאּשׁ ֵמַח  ׂשָ ה  ּמָ ּכַ ַהּיֹוֵדַע  ל  ּכָ
ֶניָה,  ּפָ ַעל  ָלׂשּוַח  ֵעיַני  ּבְ ָהִייִתי 

ֵעֶדן  ּבְ י  ִבְרּתִ ּגְ ְלֵעת  ָיִבין  י  ִלּבִ ִלְמׂשֹוׂש 

רּוִחי,  ְלָהִסיט  ְקָדה  ּפָ ַאֵחר  הּו  ֶ ְלַמּשׁ
יַאְטִריֶצ'ה  ּבֵ י  ִבְרּתִ ּגְ ִמְצַות  ַאַחר  ִמּלּוי  ן  ּכֵ ׁשֶ

ֶניָה.  ּפָ ִזיו  ֶאת  ִלְראֹות  ָלעֶֹנג  ה  ּוֶ ּתַ ִיׁשְ ֵהן 

ב,  ַהּסַ ִביׁש  ָהֶאְלּגָ ּכֹוַכב  תֹוְכֵכי  ּבְ
 – ַתאי  ּבְ ׁשַ ם  ׁשֵ ֶאת  א  נֹוׂשֵ ֵבל,  ַהּתֵ ֶאת  יף  ַמּקִ

 – ע  ְוֶרׁשַ ָזדֹון  ָחְדלּו  ָיָמיו  ּבְ ָאִציל,  יט  ּלִ ׁשַ

ָרִאיִתי  ָזָהב,  ּבְ מֹו  ּכְ ּבֹוֵהק  ְוהּוא  ם,  ֻסּלָ
בֹוּהַ  ּגָ יָלה  ַמְעּפִ ֶמׁש  ׁשֶ ֶקֶרן  ּבְ מּוָאר 

י. ּנִ ִמּמֶ ִנְמַנע  ִלְראֹות  ַאֲחִריָתּה  ֶאת  י  ּכִ ַעד   30

ְפֶאֶרת,  ּתִ י  ַרּבֵ ְמאֹורֹות  ָיְרדּו  ם  ּלָ ּוַבּסֻ
יִתי,  ּמִ ּדִ אי,  ַוּדַ י  ּכִ ַעד  ָהיּו  ֻמְפָלִאים  ּכֹה 
ַמִים.  ָ ַהּשׁ זַֹהר  ל  ּכָ ַמְעָלה  ִמּלְ יֹוֵרד  זֹאת  ּבָ

ַחר  ַ ַהּשׁ ֲעלֹות  ְלֵעת  ָאק  ַהּקָ עֹוְרֵבי  ּוְכמֹו 
ַיַחד  ם  ּגַ ְיעֹוְפפּו  ִטְבָעם  י  חּוׁשֵ י  ּפִ ַעל 

ַלְיָלה,  ל  ׁשֶ אֹון  ּפָ ִמּקִ ָקָרה  ָנף  ּכָ יר  ְלַהְפׁשִ

ָלׁשּוב,  ִלי  ִמּבְ ָלטּוס  ַיְרִחיקּו  ֵמֶהם  ְוֵיׁש 
ָנָתם,  ׁשְ ִלְמקֹום  ָסִביב  חּוגּו  ּיָ ׁשֶ ֵיׁש  ֵמֶהם 

ַחק,  ַ ַהּשׁ רּום  ּבְ ָחִגים  ָהֲאֵחִרים  עֹוד  ּבְ

ף  ְוֶרׁשֶ ים  ּצִ ּגִ ֲעַדת  יִתי,  ּמִ ּדִ עֹוְפפּו,  ְך  ּכָ
ְלֵעת  זֹוֵהר  ָהמֹון  ו,  ַיְחּדָ ֶאְספּו  ּנֶ ׁשֶ

ָהֶרֶגל. ַכף  ּבְ ָנְגעּו  ם  ּלָ ַהּסֻ ִמן  ָלב  ׁשְ ּבִ

ֶאְצִלי,  ָקרֹוב  ָנַחת  ָהרּוחֹות  ִמן  ֶאָחד 
י,  ָאַמְרּתִ י  ּוְבִלּבִ ְמאֹד,  ַבר  ּגָ אֹורֹו 

ָרִאיִתי. זֹאת  ּבָ ֵאַלי  ַאֲהָבְתָך  אֹות  "ֶאת   45
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ָרִאיִתי  ָזָהב,  ּבְ מֹו  ּכְ ּבֹוֵהק  ְוהּוא  ם,  ״ֻסּלָ

״ בֹוּהַ ּגָ יָלה  ַמְעּפִ ֶמׁש  ׁשֶ ֶקֶרן  ּבְ מּוָאר 

ד. ג. 
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ַהִאם  ין,  ַאְמּתִ ְלַצו  ה  ּנָ ִמּמֶ ר  ֲאׁשֶ זֹו  ַאְך 
יָדה,  ִהּגִ לֹא  ֲעַדִין  לֹא,  אֹו  ִלְפצֹות  י  ּפִ ֶאת 

יְנַתִים."  ּבֵ ָבר  ּדָ ַאל  ֶאׁשְ לֹא  י  ּכִ מּוָטב  ן  ּכֵ ַעל 

ְלֵעיָניו,  ַעד  ִמּבַ ַהּכֹל  רֹוָאה  ְוִהיא, 
ֶהֶגה,  הֹוֵצאִתי  לֹא  י  ּכִ י,  ּבִ ִהְבִחיָנה  ְלֵעת 
ּסּוֶפיָך."  ּכִ ַלַהט  ֶאת  ְחֵרר  "ׁשַ ִלי:  יָדה  ִהּגִ

ְזכּות  ּבִ "ׁשֶ י,  ַתְחּתִ ּפָ ֵדי,"  ּכְ י  ֶעְרּכִ ּבְ "ֵאין 
ְלַמַען  אּוָלם  אֹוְתָך,  אֹל  ִלׁשְ ֶאְהֶיה  ָראּוי 

ִלְפצַֹח,  י  ּפִ ִלי  ה  ַמְרׁשָ ר  ֲאׁשֶ זֹו  ל  ׁשֶ ּה  ַחְסּדָ

ֵהיֵטב ָחבּוי  ַהַחי  ְמבָֹרְך,  רּוַח  הֹו, 
ּוַמּדּוַע  ה  ָלּמָ זֹאת,  ִלי  ד  ַהּגֵ רֹו,  ָאׁשְ רֹב  ּבְ

 ? ָקַרְבּתָ ֵאַלי  ְוָקא  ּדַ ֵמָעל  ָך  ִרְדּתְ ּבְ

ֵעֶדן  ּבְ ְקֵהָלה  ַהּמַ ה  ָלּמָ ִלי  ַהְבֵהר  ְוַגם 
ְצִליֶליָה  ת  ְרּכַ ּבִ עֹוד  ּבְ ּדֹוֶמֶמת,  זֹו  ְסֶפָרה  ּבִ
ַמַעת." ִנׁשְ ֵבקּות  ּדְ רֹב  ּבְ ָהְרִקיִעים  ַאר  ׁשְ ּבִ  60

ִלי,  יב  ֵהׁשִ מּוָתה,"  ּתְ ֵני  ּבְ ל  ׁשֶ ְוֵעיֶניָך  "ָאְזֶניָך 
ְך,  ְלַחּיֵ ֵאֶליָך  יַאְטִריֶצ'ה  ּבֵ ָחְדָלה  ן  ּכֵ "ַעל 

ַלֲחֵננּו. ׁשֹוֵמַע  ֵאיְנָך  ְך  ּכָ ל  ּוְבׁשֶ

ֵאֶליָך,  י  ָיַרְדּתִ ַהּקֶֹדׁש  ם  ֻסּלַ ּבְ ֵעת 
ל  ְלַקּבֵ ֶניָך  ּפָ י  ּתִ ׁשְ ּקַ ּבִ י  ּכִ ֶזה  ָהָיה 

ֶאֶרץ.  ֶדֶרְך  ּבְ ָבִרי,  ּדְ אֹוִרי,  ַמֲעֵטה  ּבְ

הֹוִאיל  י,  ּבִ ֵהִאיָצה  ַאֲהָבה  ֶיֶתר  לֹא 
ּבֹוֶעֶרת,  רּום  ּבָ מֹוָתּה  ּכְ ֵאין  ׁשֶ ְוַאֲהָבה 

 . ַמְעּתָ ׁשָ אּוִרים  רּוחֹות  י  ִמּפִ ּזֹאת  ׁשֶ ִפי  ּכְ

אֹוָתנּו  ַההֹוֵפְך  הּוא  ָדָקה  ַהּצְ ֶחֶסד  י  ּכִ
ֶטת,  ּלֶ ׁשַ ֶזה  ֶחֶלד  ּבְ בּוָנה  ּתְ ָרֵתי  ְלׁשָ

ָרִאיָת."  ּזֹאת  ׁשֶ ם  ׁשֵ ּכְ ֳעֵלנּו,  ּפָ ֶאת  ַמְקָצה 
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ַהּקֶֹדׁש,  ַנס  ּפָ "ֲאָהּה,  י,  ְחּתִ ׂשַ זֹאת,"  ֶאְרֶאה  "ָאֵכן 
י,  הֹוַסְפּתִ זֹו,"  ְסֶפָרה  ּבִ ָהַאֲהָבה  ית  ָחְפׁשִ

ַצח. ַהּנֶ ַחת  ּגָ ַהׁשְ ּבְ ִפיַח  ּתָ רּוָחּה  "ְוִהיא   75

ַמּדּוַע  ִלְקלֹט  ב  ּגָ ִנׂשְ יָנִתי  ִמּבִ זֹאת  ִעם 
ָלָרִקיַע  ֵרֶעיָך  ל  ִמּכָ ה  ַאּתָ ְוָקא  ּדַ

ַע."  ְלַבּצֵ ִנְבַחְרּתָ  ַהּזֹאת  ִליחּות  ְ ַהּשׁ ֶאת 

ּוְלֶפַתע  י,  ַלְמּתִ ִהׁשְ ָבַרי  ּדְ ֶאת  ֶטֶרם  ּבְ
ְלֶסֶרן  ְבִניתֹו  ּתַ ֶאת  ַהַחי  ָהאֹור  ָהַפְך 

ָהֵרַחִים.  ֶאֶבן  ּכְ ַמֵהר  ָעָליו  ְוַסב 

ַהּבַֹהק:  ִמן  יָבה  ֵהׁשִ ָהַאֲהָבה  ֲאַזי 
ַעד  ִמּבַ קֹוֵרן  ָעַלי,  ָנסּוְך  ֱאלִֹהים  "אֹור 

ֵאֶליָה.  אֹוִתי  ָאְסָפה  ַהּזַֹהר  ְמאֹור  ִליַמת  ּגְ

א  נֹוׂשֵ ִטי  ַמּבָ ּבְ ְתָעֵרב  ַהּמִ ּכֹחֹו 
רֹוֶאה  ֲאִני  ה  ִהּנֵ ָעל,  ֶאל  ָמִתי  ִנׁשְ ֶאת 

נֹוַבַעת.  ַאֲהָבה  ֵאׁש  ה  ּנָ ִמּמֶ ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ֶאת 

תֹוִכי,  ּבְ ׁשֶ ָלֵאׁש  ר  ָהאֹׁשֶ ְמקֹור  ְוִהיא 
ַקְרֶניָה  ִזיו  ּבְ ִזין  ּתָ ֵעיַני  אֹור  ֶאת  ר  ֲאׁשֶ

מֹוָה. ּכָ ִהיר  ּבָ ְיֵהא  ִטי  ַמּבָ ְלַמַען   90

ָהֵעֶדן,  מֹות  ִנׁשְ ין  ּבֵ ֶבת  ּגֶ ׂשְ ַהּנִ ַאף  זֹאת  ִעם 
 , ֱאלֹּהַ ֵעין  ּבְ ֵעינֹו  ֵמרֹום,  ָרף  ׂשָ ְוִהיא 

ה.  ּנָ ִמּמֶ ִנְבָצר  ֲהלֹא  ֵאָלְתָך  ׁשְ ַעל  יב  ְלָהׁשִ

ָצפּון  הּוא  ָלַדַעת,  ּתָ  ׁשְ ּקַ ּבִ ר  ֲאׁשֶ ֶזה  י  ּכִ
נּוז  ּגָ ָמרֹום,  י  ֻחּקֵ ְמצּולֹות  ְתהֹום  ּבִ ָעמֹק 

ָלֶנַצח.  ְבָרא,  ַהּנִ ל  ּכָ ֵמֵעין  ק  ּוְמֻנּתָ

ָאֶרץ  ּבָ מּוָתה  ּתְ ֵני  ּבְ ֶאל  ׁשּוב  ּתָ ר  ְוַכֲאׁשֶ
ה  ְלַמּטָ ָאָדם  יֹוִסיף  ְלַבל  ָך,  ִאּתְ זֹאת  ַקח 

ַחר.  ׁשַ ּה  ּבָ ֵאין  ׁשֶ ְכִלית  ּתַ ַאַחר  ַרְגָליו  ת  ְלַכּתֵ
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ָהָאֶרץ.  ַעל  ִהיא  ן  ָעׁשָ אֹור,  ִהיא  אן  ּכָ ָהרּוַח 
ה  ְלַמּטָ ִלְפעֹל  ַדע  ּתֵ זֹו  יַצד  ּכֵ ַוֲחׁשֹב:  ֵצא 
ַמִים."  ָ ִמּשׁ ְלַסַעד  ִהיא  ִנְצֶרֶכת  אן  ּכָ ִאם 

ַמֲעֶנה,  ִלי  ּבְ ָבַרי  ּדְ נֹוְתרּו  י  ּכִ ַיַען  ָאז, 
י  ַאְלּתִ ׁשָ ַהְכָנָעה  ּבְ י,  ַדְעּתִ ּבְ ִנְמָלְך 

ִלי. לֹוַמר  ֶזהּותֹו  ֶאת  יֹוִאיל  ְמִחיָלה  ּבִ ִאם   105

ִאיַטְלָיה  חֹוֵפי  ֵני  ׁשְ ין  "ּבֵ ָבִרי,  ּדְ ַעל  ִלי  יב  ֵהׁשִ
בֹוהֹות,  ּגְ ָהִרים  ְסגֹות  ּפִ ִלְמכֹוָרְתָך,  ָקרֹוב 

ָהַרַעם.  קֹולֹו  מֹוִליְך  ה  ַהְרּבֵ ֵמֶהן  ָנמּוְך 

ה,  ַקְטִרּיָ מֹו  ּוׁשְ ְבנּון  ּגַ נֹוַצר  ֶזה  ֶרֶכס  ּבְ
ּבֹוֵדד,  ִמְנָזר  ׁשֹוֵכן  ָהָהר  לֹות  ְלַמְרּגְ
ַמִים."  ׁשָ ַלֲעבֹוַדת  ַרק  נֹוַעד  ָעָבר  ּבֶ

ַהב:  ַהּלַ ֵאַלי  ר  ּבֵ ּדִ הֹוִסיף,  ית  ִליׁשִ ְ ּשׁ ּבַ ְך  ּכָ
י,  ַבְקּתִ ּדָ ְמאִֹדי  ָכל  ּבְ ה  ַהּזֶ ן  ּכָ ׁשְ "ּוַבּמִ

ַהּקֶֹדׁש.  ֲעבֹוַדת  ּבַ ֱאלַֹהי  ֶאת  ֵרת  ְמׁשָ

ַזִית,  ֶמן  ׁשֶ י  ָנַתּתִ ל  ַהּדַ ְמזֹוִני  ַעל 
ֶמׁש,  ׁשֶ ַלַהט  חֶֹרף,  פֹור  ּכְ ַקל  ֵלב  ּבְ אִתי  ָנׂשָ

ָמָצאִתי.  ִסּפּוִקי  ֶאת  ָרה  ּבָ ה  ּוִבְתִפּלָ

מֹות  ְנׁשָ ּבִ ַפע  ׁשָ ְנָזר  ַהּמִ ל  ׁשֶ ְקִצירֹו 
 – ֵדהּו  ׂשָ ָעָקר  ה  ַעּתָ ָהֵעֶדן,  רּום  ֶאת  יֹוְרׁשֹות 

ָלַעִין. פֹו  ְלָחׂשְ ֵיׁש  ְמֵהָרה  ּבִ ׁשֶ ָקלֹון   120

ְמָיאנּוס,  ּדַ ְטרּוס  ּפֶ ִמי  ׁשְ ּבִ ְנָזר  ּמִ ּבַ י  נֹוַדְעּתִ
ִמְנַזר  ּבְ ִנְקֵראִתי  ַהחֹוֵטא  ְטרּוס  ּוּפֶ

אִטי.  ָהַאְדִרּיָ חֹוף  ַעל  ֹוֵכן  ַהּשׁ נּו  ִבְרּתֵ ּגְ

ִנְקֵראִתי,  ְלֵעת  ִלְחיֹות  עֹוד  ִלי  נֹוַתר  ְמַעט 
ִמְצֶנֶפת  אֹוָתּה  ַלְחּבֹׁש  ְרִחי  ּכָ ַעל  ּבְ ֶנֱאָלץ 
רּוַע.  ַהּגָ ֶאל  ֵמַרע  הֹוִליָכה  ִמיד  ּתָ ר  ֲאׁשֶ
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ְרִסי, ַהּטַ אּול  ׁשָ ִעּמֹו  יָפא,  ּכֵ יַע  ִהּגִ ַעם  ּפַ
ְיֵחָפה,  ֶרֶגל  ּבְ ְסעּו  ּפָ ר  ׂשָ ּבָ י  ּלֵ ּדַ

ֶרְך. ַהּדֶ ֵאם  ַעל  ק  ְנּדָ ּפֻ ָכל  ּבְ ְמזֹוָנם  נֹוְטִלים 

ן,  ְודֹׁשֶ ר  ׂשָ ּבָ ֲעֵבי  קֶֹדׁש,  ֵלי  ּכְ ְצִריִכים  ה  ַעּתָ
ּגּוָפם  ַצד  ל  ִמּכָ ִאיׁש  ֶהם  ּבָ ִיְתְמכּו  י  ּכִ

ָקִדיָמה.  ְלהֹוִליָכם  י,  ִליׁשִ ׁשְ ֶאָחד,  ְועֹוד 

ִליל,  ּכָ ְגִליָמָתם  ּבִ ֵהם  עֹוִטים  ַהּסּוס  ב  ּגַ ֶאת 
ְפַסְעָנה.  ּתִ ֵהמֹות  ּבְ י  ּתֵ ׁשְ ַאַחת  סּות  ּכְ ַחת  ּתַ ְך  ּכָ

ָלֶבַטח!" ְלָך  ה  ָקׁשֶ ֻאְמָלל,  ִאּפּוק  ֲאָהּה,   135

ְספֹר  ֵאין  אֹורֹות  יַצד  ּכֵ ָרִאיִתי  רֹו  ּוְבַדּבְ
ם,  ּלָ ּסֻ ּבַ ָלֶרֶדת  ֵהֵחּלּו  ָלב  ׁשְ ַאַחר  ָלב  ׁשְ

ֶרַגע.  ן  ּבִ ָיְפָים  ּגֹוֵבר  ּוְלֵעיַני  ָחִגים, 

רֹוָנם  ִמּגְ ּוְלֶפַתע  ׁשֹוְקִטים,  ֵאָליו  ָחְברּו 
מֹוָה,  ּכָ ְלָתֵאר  ֵאין  ְזָעָקה,  קֹול  ָעָלה 
י.  ְלּתִ ׁשַ ּכָ ָהִבין  ִמּלְ ּה  רּוׁשָ ּפֵ ֶאת  אּוָלם 

ַרַעם. ּכְ אֹוִתי  ה  ִהּכָ ָעָקה  ַהּזְ קֹול  ַרק    142
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קנטו עשרים ושניים 

הקדוש בנדיקטוס מספר לדנטה על עצמו ועל שני רעיו, הקדושים ַמַקריוס ורֹומּואלדוס, 
ודנטה  ביאטריצ'ה  הבנדיקטני.  המסדר  של  מצבו  שפל  את  זאת  בהזדמנות  ומבכה 
בכוכבי  דנטה  מתבונן  ממנו  הֶשבת,  כוכבי  רקיע  השמיני,  הרקיע  אל  עתה  נישאים 

שמתחתיו.  הלכת 

י  ִבְרּתִ ּגְ ֶאל  ִניִתי  ּפָ ַתְדֵהָמה  ּבְ ה  ֻמּכֶ
ִמְסּתֹור  ְמקֹום  ַאַחר  ׁש  ַהְמַבּקֵ ֶיֶלד  ּכְ

ַהְמגֹוֶנֶנת,  ִאּמֹו  ל  ׁשֶ ְזרֹועֹוֶתיָה  ּבִ

ְטחֹונֹו  ּבִ ֶאת  יב  ְלָהׁשִ ָהָאָצה  ָהֵאם  ּוְכמֹו 
ּוְמבָֹהל,  ר  ִחּוֵ ם,  ֵ ְתַנּשׁ ַהּמִ ָנּה  ּבְ ל  ׁשֶ

יַע:  ְלַהְרּגִ נֹוֶהֶגת  ִהיא  ּבֹו  ּקֹול  ּבַ ָרה  ּבְ ּדִ

ּבֹו  י  ּכִ ַדע  ּתֵ ַהִאם  אָת,  ּבָ ֵעֶדן  ֶאל  ה  "ִהּנֵ
ֱאמּוָנה,  ַהט  ִמּלַ נֹוֵבַע  ה  ַמֲעׂשֶ ל  ּכָ

ׁשֹוֶכֶנת?  ְרִקיִעים  ּבָ ֱאלִֹהים  רּוַח  י  ּכִ

ָהְיָתה  ָך  ַנְפׁשְ ֵאיְך  ַוֲחׁשֹב,  ֵצא  ה  ַעּתָ
יָרָתם,  ִ ִמּשׁ י,  ִמּפִ ִמִחּיּוְך  ֶנֱהֶפֶכת 

ִהְסִעיָרה.  רּוֲחָך  ֶאת  זֹאת  ּכָ ְזָעָקה  ִאם 

 , ִהְבַחְנּתָ ה  ִפּלָ ּתְ קֹול  ּבְ ְוָעָתם  ׁשַ ּבְ ִאם  י  ּכִ
ָקם  ַהּנָ עֶֹנׁש  ּבְ ִלְראֹות  ַדע  ּתֵ ה  ִהּנֵ

ה. ְלַמּטָ ם  ׁשָ ֵאי  ּתֹוִציא  ָך  ַנְפׁשְ ֶטֶרם  ּבְ  15

ְמַמֶהֶרת  ה  ֵאיֶנּנָ ַמִים  ָ ִמּשׁ ַהֶחֶרב 
ֵעיֵני  ִמּבְ ְלַבד   , ְתַמְהֵמּהַ ּתִ ְולֹא 

ה.  ּנָ ִמּמֶ ֶהָחֵרד  אֹו  ָלּה  ה  ַהְמַצּפֶ ָהִאיׁש 

נּו  ִעּמָ ָהרּוחֹות  ֶאל  ָך  ִלּבְ ֵסב  ּתָ ִאם  ַאְך 
ֵעיֶניָך,  י  ּתֵ ׁשְ ֶאת  ְפַקח  ּתִ ֲעָצִתי  י  ּפִ ְוַעל 

ָאֶרץ.  ּבָ ָמם  ׁשְ ּבִ נֹוְדעּו  ְרֶאה,  ּתִ ֵמֶהם,  ים  ַרּבִ
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ֵעיַני,  ֶאת  י  ֵהַסְבּתִ י  ִבְרּתִ ּגְ ְלַבב  ִלְמׂשֹוׂש 
ְלֶהֶבת,  ׁשַ ֲעטּור  ִאיׁש  ִאיׁש  ים,  ְקַטּנִ ָמׁשֹות  ׁשְ ֵמָאה 

ֵרֵעהּו.  ֲהַדר  ֶאת  ִאיׁש  ָזֳהרֹו  ּבְ יר  ַמְגּבִ

ן  ְמַרּסֵ ַנְפׁשֹו  ּבְ ׁשֶ ִמי  ּכְ י  ָעַמְדּתִ
אֹל  ִלׁשְ ּלֹא  ׁשֶ ּבֹוֵחר  ׁשּוָקתֹו,  ּתְ ַלַהט  ֶאת 
רּוַח.  ס  ּגַ ְסָאתֹו,  ֶאת  יׁש  ַמְגּדִ ֵצא  ִיּמָ ן  ּפֶ

ָהֲעָדִיים,  ל  ִמּכָ ַהְמפָֹאר  ֲאַזי 
אֹוֵמר  ִלְקָראִתי,  א  ּבָ ָזֳהרֹו  ּבְ ּבֹוֵהק 

הּוא.  ִמי  ִלי  ר  ּוְלַסּפֵ ּבֹר  ִלׁשְ ִצְמאֹוִני  ֶאת   30

ֶאת  ָרִאיָת  ַאְך  "לּו  ָעָלה:  ִמּתוׁכֹו  קֹול 
ָלֶבַטח  ָאז  י  ּכִ ּבֹוֵער  נּו  ִקְרּבֵ ּבְ ַהֶחֶסד 
ּסּוֶפיָך.  ּכִ ְלעֶֹצם  קֹוֵרא  רֹור  ּדְ ָהִייָת 

ְמַמֶהֶרת  ה  ֵאיֶנּנָ ַמִים  ָ ִמּשׁ ״ַהֶחֶרב 

ֵעיֵני  ִמּבְ ְלַבד   , ְתַמְהֵמּהַ ּתִ ְולֹא 

ה״ ּנָ ִמּמֶ ֶהָחֵרד  אֹו  ָלּה  ה  ַהְמַצּפֶ ָהִאיׁש 

פ. ג׳. 
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יג  ַהּשִׂ ִמּלְ ַאֵחר  ּתְ ה  ּיָ ִצּפִ ּבְ ן  ּפֶ ַאְך 
ָבר  ּדָ ְלָך  יב  ָאׁשִ ַיַעְדָך,  ֶגב  ׂשֶ ֶאת 

ָלַדַעת.  ְרצֹוְנָך  ּבִ ַאְך  ַאְלּתָ  ׁשָ ּלֹא  ֶ ׁשּ ַמה  ַעל 

ָקִסינֹו,  מֹוְנֶטה  ּכֹן  ִיׁשְ מֹוְרדֹוָתיו  ּבְ ָהָהר 
ַעם  ּפַ ֵאי  ּקּור  ּבִ מֹוֵקד  תֹו  ִפְסּגָ ּבְ ָהָיה 
ת,  ׁשֶ ּבֶ ְמׁשֻ ְורּוַח  ׁשֹוָלל  הֹוְלֵכי  ְלָכל 

ָלָהר  א  ָנׂשָ ר  ֲאׁשֶ ָהִראׁשֹון  ָהִייִתי 
ָלָאֶרץ  ֲעִניק  ַהּמַ ָהֱאלִֹהים  ם  ׁשֵ ֶאת 

רּוֵחנּו.  יָהה  ְגּבִ ַהּמַ ָהֱאֶמת  ֶצֶדק  ֶאת 

י  ֶנֱעַטְרּתִ ּבֹו  ָהַרב  ַהֶחֶסד  ּוְבֶעְזַרת 
ֶֹרׁש,  ַהּשׁ ִמן  י  ָעַקְרּתִ ָהַעּכּו"ם  ְמֶלאֶכת  ֶאת 

ֵמֶהֶבל. ָהָהר  ׁשֹוְכֵני  ֶאת  י  ְלּתִ ִהּצַ ָכְך  ּבְ  45

ָהיּו,  ָהגּות  י  ַאְנׁשֵ אֹורֹות  ַהּמְ ל  ּכָ אן  ּכָ
ם,  ְעּתָ ּדַ ֶאת  ְלֵהב  ׁשִ דּות  ַהּפְ חֹם  ׁשֶ סֹוָפם 

קֶֹדׁש.  ִרי  ּפְ ִויבּוֵלי  ָרָכה  ּבְ ְרֵחי  ּפִ ֵמִניב 

רֹומּוַאְלדּוס,  ּוְלִצּדֹו  ַמַקְריּוס,  ָהִאיׁש  ה  ִהּנֵ
ַהחֹומֹות  ין  ּבֵ ְסעּו  ּפָ ר  ֲאׁשֶ ַאַחי  ה  ִהּנֵ

ְוטַֹהר."  ֱאמּוָנה  ַעל  ְבִדידּוָתם  ּבִ ׁשֹוְמִרים 

יָת  ּלִ "ּגִ לֹו,  י  ְבּתִ ֵהׁשַ ר,"  ֲאׁשֶ "ָהַאֲהָדה 
זֹו  ֶאֶרץ  ְוֶדֶרְך  ֲאָמֶריָך,  ּבַ ֵאַלי 

ַהב,  ַהּלַ רּוחֹות  ְבַרק  ּבִ רֹוֶאה  ֲאִני  אֹוָתּה 

ַיַחד,  ם  ּגַ ְטחֹוִני  ּבִ ִעם  ירּו  ִהְגּבִ ֵאמּוִני  ֶאת 
ִלְפרַֹח  ה  ּנָ ֹוׁשַ ַלּשׁ ַעת  ַהְמַסּיַ ֶמׁש  ׁשֶ מֹו  ּכְ

ְפֶאֶרת.  ּתִ ְמלֹוא  ּבִ ַעם  ֳקָבל  ָיְפָיּה  יג  ּוְלַהּצִ

ְמִחיָלה  ּבִ ִלי  ַהְבַטח  ָאִבי,  ָך,  ׁשְ ֲאַבּקֶ
ֲחָסֶדיָך  ּבַ ִלְזּכֹות  ָיִדי  ּבְ ָעָלה  ָבר  ּכְ ִאם 
ֶניָך." ּפָ ַמְסֶוה,  ְללֹא  ְוֶאְרֶאה,  ִלי  ח  ַהּנַ  60
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ּסּוֶפיָך  ּכִ ֶאת  ים  ְגׁשִ ּתַ "ָאִחי,  ֵאַלי:  ְוהּוא 
ל ּכָ י  ּכִ ָהַאֲחרֹוָנה,  ֶפָרה  ּסְ ּבַ ַרק  זֹאת  אּוָלם 

ְמָנה.  ְגׁשֵ ּתַ ן  ַאְלּתָ ִמׁשְ ם  ׁשָ מֹוִני,  ּכָ מֹות,  ׁשָ ַהּנְ

ַגע.  ּפֶ ּוְללֹא  ָלה  ׁשֵ ּבְ ֶלֶמת,  ֻמׁשְ ׁשּוָקה  ּתְ ל  ּכָ ם  ׁשָ
ם  ׁשָ י  ּכִ ֶחְפְצָך,  ֶאת  ַמִים  ׁשָ ְמרֹום  ּבִ ְמָצא  ּתִ

ָעָברּו.  ִמים  ַבּיָ ּכְ ָמר  ִנׁשְ ָרט  ּפְ ל  ּכָ ַצְלמֹו  ּבְ

קֶֹטב,  לֹו  ְוֵאין  ָחָלל  ֶזה  ְלָרִקיַע  ֵאין 
ב,  ִנּצָ תֹוכֹו  ּבְ רֹאׁשֹו  ה  ַהּזֶ ם  ּלָ ְוַהּסֻ

ָקֵצהּו.  רֹוֶאה  ֵאיְנָך  ַמּדּוַע  ה  ּבָ ַהּסִ זֹו 

ָאִבינּו,  ַיֲעקֹב  ָחַלם  ה  ַהּזֶ ם  ּלָ ַהּסֻ ַעל 
הּוא  ָרָאה  ָנתֹו  ּוִבׁשְ ָמרֹום,  ֵמי  ׁשְ ּבִ רֹאׁשֹו 
ּבֹו.  יִלים  ּוַמְעּפִ יֹוְרִדים  ְלָאִכים  ַהּמַ יַצד  ּכֵ

ּבֹו  ס  ּוְלַטּפֵ ָלׁשּוב  ֵמֶאֶרץ  א  ּבָ לֹא  ִאיׁש  ַאְך 
ם  ׁשָ ֻחּקֹוַתי  ְוֵסֶפר  ִליל,  ּכָ ָנטּוׁש  ְוהּוא 

ֵעֶרְך. ל  ּכָ ֲחַסר  ְנָיר  ָלִריק,  ְרּבּוט  ׁשִ ַאְך  הּוא   75

ִלְמאּורֹות  ָהיּו  ַעם  ּפַ ל  ׁשֶ ִמְנָזר  ְתֵלי  ּכָ
ִזיר  ַהּנָ ִמְצֶנֶפת  ְוׁשֹוְדִדים,  ִריִצים  ּפָ

ַמח.  ַהּקֶ ִנְרָקב  ּבֹו  ׁשֶ לּוי  ּבָ ק  ְלׂשַ ָהְיָתה 

ְקצּוָצה  ית  ִרּבִ ּבְ ְך  ֶנׁשֶ ֲאִפּלּו  אּוָלם 
ֶזה  ְפִרי  ּכִ ֱאלֹּהַ  ַזַעם  ֶאת  ְיעֹוֵרר  לֹא 

ַצע.  ַלּבֶ ִזיִרים  ַהּנְ ֵלב  ֶאת  ַהְמָגֶרה 

ר  ֲאׁשֶ ְלָכל  ְך  ּיָ ׁשַ ה  ֵנִסּיָ ַהּכְ ְרכּוׁש  י  ּכִ
ָהֱאלִֹהים,  ם  ׁשֵ ּבְ תֹו  ִפּלָ ּתְ ֶאת  א  נֹוׂשֵ

ה.  ֵמֵאּלֶ רּוִעים  ּגְ ְוַאף  ִלְמקָֹרִבים  ְולֹא 

ֵהיִטיב  ִאם  ם  ּגַ ן  ּכֵ ַעל   – מּוָתה  ַהּתְ ן  ּבֶ ר  ׂשַ ּבְ ַרְך 
ִיְקַצר  ְנִפיָלתֹו  ַעד  ַמן  ַהּזְ ה,  ִחּלָ ּתְ ְרּכֹו  ּדַ
ִרי.  ּפֶ ַעד  ִטיָעתֹו  ִמּנְ ְלֵעץ  רּוׁש  ּדָ ה  ִמּזֶ

Dante Book 3.indb   240 6/7/2009   2:11:32 PM



241
העדן

ְוֶכֶסף,  ָזָהב  ְללֹא  ְטרּוס  ּפֶ ֶרְך  ַלּדֶ ָיָצא 
י,  ַדְרּכִ ּבְ י  ִהְתַחְלּתִ ּוִבְתִפּלֹות  צֹום  ּבְ

ָאִסיִזי. ִאיׁש  ְפַרְנִציְסקּוס  ֵהֵחל  ּוְבִצְנָעה   90

ם,  ְרּכָ ּדַ ַהְתָחַלת  ּבְ ִלְראֹות  ְבַחר  ּתִ ִאם  ַאְך 
ָלֶבַטח  ִבין  ּתָ ֲאַזי  ֶרְך,  ַהּדֶ ָאְבָדה  ְוֵאיְך 

ה.  ְוָלּמָ ח,  ַהּצַ ָהָיה  ְלָאפֹר  ֶזה  יַצד  ּכֵ

נֹס, ַוּיָ ָרָאה  ם  ַהּיָ ָאחֹור,  ָנסֹוג  ן  ַיְרּדֵ
רּוִרים  ּבְ אֹותֹות  ֲהֵיׁש  ָהֵאל.  ה  ִצּוָ ְך  ּכָ י  ּכִ

נּו?"  ִעּמָ ּוְלַחְסּדֹו  ְלִצְדָקתֹו  יֹוֵתר 

ֵרָעיו  ֲעַדת  ְוֶאל  ֵאַלי,  ר  ּבֵ ּדִ זֹאת  ּכָ
ַהֶחֶבר,  ׁשּורֹוָתיו  ֶאת  ָסַגר  ְלָאחֹור.  ב  ׁשָ

ָרִקיַע.  ְמרֹום  ֶאל  ִנְסַחף  ּבֶֹלת  ׁשִ ּוְכסּוַפת 

ִלי  ָנה  ִסּמְ ָעּה  ֶאְצּבָ ּבְ ה  ָהֲעֻנּגָ י  ִבְרּתִ ּגְ
מֹוֶהם, ּכְ יל  ְלַהְעּפִ ם  ֻסּלָ ַמֲעלֹות  ּבְ

ִמְצוֹוֶתיָה.  ּבְ י  ִבְרּתִ ּגְ ִהְכִניָעה  ִטְבִעי  ֶאת  ׁשּוב 

ְוָיַרְדנּו,  ָאֶרץ  ּבָ ְלנּו  ֶהְעּפַ לֹא  ֵמעֹוָלם 
– זֹאת  ּכָ ילּות  ַקּלִ ּבְ ַבע,  ַהּטֶ ְלחֹק  נּוִעים  ּכְ
י. ּתִ ַרׂשְ ּפָ ָנף  ּכָ ּה  ּבָ ׁשֶ  – ַעִין  ֶהֶרף  ּכְ מֹוָתּה  ּכְ  105

ִנְצחֹוִני  ַעל  ַאְך  לּו  קֹוֵרא,  ֵכן,  י  ּכִ ה  ִהּנֵ
יל  ַאּזִ ִגינֹו  ּבְ ׁשֶ י,  ָיכְֹלּתִ ָלׁשּוב  ָהַרב 

ֶעֶצב.  ּבְ ָחִזי  ה  ַמּכֶ ֲחָטַאי,  ַעל  ְמָעה  ּדִ

ְלֶהֶבת  ׁשַ ּבְ ָנַתּתָ  ֲעָך  ֶאְצּבַ ֶאת  לּו 
ָהֵעת  ה  ַרּבָ ָהְיָתה   , ְכּתָ ָמׁשַ ִדית  ּוִמּיָ
ָרִאיִתי.  ֲאִני  ֹור  ַהּשׁ ל  ַמּזַ ֶאת  ׁשֶ ִמּזֹו 

ֶחֶסד  ׁשֹוֵפַע  אֹור  ָהּה,  ל,  ַהּלֵ ּכֹוְכֵבי  ֲאָהּה, 
ּנּו  ִמּמֶ ְעָין  ַהּמַ ְוהּוא  ה  ְסֻגּלָ ְורֹב 

 – הּוא  ְיֵהא  ר  ֲאׁשֶ ְיֵהא   – ֶאְמׁשְֹך  רֹוִני  ׁשְ ּכִ ֶאת 
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ׁשֹוֵקַע  יֶכם  ְוַתְחּתֵ זֹוֵרַח  ו  ַיְחּדָ ֶכם  ִאּתְ
ֵאָליו  ּלֹו,  ּכֻ ַהַחי  ֲאִבי  הּוא  ֶמׁש,  ֶ ַהּשׁ

טֹוְסָקָנה.  ֲאִויר  ֱאֵלי  ֵצאִתי  יֹום  ּבְ י  נֹוַדְעּתִ

כּות  ְוַהּזְ ַהֶחֶסד  ִלי  נּו  ִנּתְ ְלֵעת  ְוָאז, 
ִנְגַזר  ְסִביְבֶכם,  ֶהָחג  ָרִקיַע  ְמרֹום  ֶאל  ָלבֹוא 

ְמחֹוזֹוֵתיֶכם.  ֶאל  אֹף  ִלׁשְ ִיְהֶיה  ּגֹוָרִלי  י  ּכִ  120

ְלַמַען  י,  ַנְפׁשִ את  נֹוׂשֵ ִפּלֹוֶתיָה  ּתְ ֲאֵליֶכם 
ס  ּנֵ ׁשַ ּתְ ָמְתֶניָה  ל  ַהּדַ ּכָֹחּה  ָכל  ּבְ
יָה.  ֻחּקֶ ֵרי  ֶאְתּגְ ּבְ ּתּוַכל  ְוַלֲעמֹד 

 ", ָקַרְבּתָ זֹאת  ּבָ ה  ִהּנֵ ַאֲחרֹון  ֶחֶסד  "ֶאל 
ה  ַאּתָ ָזקּוק  ן  ּכֵ "ַעל  יַאְטִריֶצ'ה,  ּבֵ ֵאַלי  ָרה  ּבְ ּדִ

נֹוֶקֶבת.  ה  ְוִלְרִאּיָ ִהיָרה  ּבְ ְלַעִין 

יל  ְעּפִ ּתַ ֶטֶרם  ּבְ ה  ְלַמּטָ ט  ַהּבֵ ן  ּכֵ ַעל 
ּוְגבּוָליו,  ַהֶחֶלד  ֶמְרֲחֵבי  ֶאת  ּוְרֵאה 
ְלַרְגֶליָך.  י  ְחּתִ ִהּנַ ֶזה  ֶרַגע  ֶעֶצם  ַעד 

ר  ָ ַהְמֻאּשׁ ָך  ִלּבְ יּוַכל  ְמָנת  ַעל  זֹאת 
ַח,  ּוְמַנּצֵ חֹוֵגג  ָהמֹון  מּול  ֶאל  ָלבֹוא 

ָהֶאֶתר."  עֹות  ַטּבְ ֶאת  ֲעִליצּות  ּבַ חֹוֶצה 

ִמְתּבֹוֵנן  ָאחֹוָרה,  ֵעיַני  ֶאת  י  ֵהַסְבּתִ
ָהָאֶרץ,  ֶאת  ָרִאיִתי  ֶפרֹות,  ַהּסְ ַבע  ׁשֶ ָכל  ּבְ

י. ְכּתִ ִחּיַ ַקל  ַלַעג  ּבְ ְלַמְרֵאהּו  ָקט,  ּדּור  ּכַ  135

ְלִפיָה  ָבָרה  ַהּסְ ִעם  ֵאפֹוא,  ים,  ַמְסּכִ ֲאִני 
יו  ְרַעּפָ ּשַׂ ׁשֶ ּוִמי  ִהיא,  זּוָטא  ַאְך  ָהָאֶרץ 
ֶנֶפׁש.  ּוַבַעל  ָאִציל  הּוא  ה  ּנָ ִמּמֶ ַמְרִחיק 

זַֹהר,  ְמלֹוא  ּבִ ָרִאיִתי  ַלטֹוָנה  ת  ּבַ ֶאת  ֲאַזי 
ְסֵפקֹוַתי  ֶאת  עֹוֵרר  ר  ֲאׁשֶ ל  ַהּצֵ ְללֹא 

חֶֹמר.  ּבְ ְוַדל  ָסִמיְך  ַהר  ַהּסַ ֱהיֹות  ְדַבר  ּבִ
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ֶהְליֹוס  ְפֵני  ּבִ  – ְריֹון  ִהיּפֶ ְנָך,  ּבִ ּוְבַמְרֵאה 
ּוְבִדּיֹוֶנה  ַמאָיה  ּבְ ֵעיַני;  ֶאת  י  ָנַתּתִ

ֶמׁש.  ֶ ַהּשׁ ְסִביב  ֵהן  ָחגֹות  יַצד  ּכֵ י  ְטּתִ ִהּבַ

ָמתּון  סֹוֵבב  ְוהּוא  ֶדק,  ַהּצֶ ֶאת  ָרִאיִתי 
ָאִביהּו,  ַתאי  ּבְ ׁשַ ְלֵבין  ן  ַהּבֵ ַמֲאִדים  ין  ּבֵ
ַנִים,  ְ ַהּשׁ ם  ְרּכָ ּדַ ים  עֹוׂשִ ָתם  ְמִסּלָ ּבִ ְוֵאיְך 

ָהְרִקיִעים,  ְבַעת  ׁשִ ָנגֹּלּו  ּוְלֵעיַני 
נּוָעָתם,  ּתְ ֶקֶצב  ֶאת  ִלי,  ַמְרִאים  ָתם  ֻדּלָ ּגְ ֶאת 

ְלֵרֵעהּו. ָרִקיַע  ין  ּבֵ ׁשֶ ְרָחק  ְוַהּמֶ  150

ַיַחד,  י  ַחְגּתִ ַצח  ַהּנֶ אֹוֵמי  ּתְ ִעם  ְלֵעת 
ָרִאיִתי  ָנָהר  ְפֵכי  ׁשִ ְוַעד  ֵמַהר  לּוָיה  ּגְ

תֹוֵכנּו.  ּבְ ֶרא  ַלּפֶ ׁשֶֹרׁש  ִהיא  ַקְרַקע,  ת  ּסַ ּפִ

י. ְבּתִ ֵהׁשַ ֵעיַני  י  ּתֵ ׁשְ ֶאת  ֵעיֶניָה  ְיִפי  ֶאל  ָאז    154
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קנטו עשרים ושלושה

ֶשמש,  של  בתבנית  לפניו  המופיע  ישוע  של  בניצחונו  מהרהר  דנטה  השמיני  ברקיע 
צאתו  עם  בִסבלו.  שנושעו  נשמות  קרי:  ורשפים,  ִגצים  של  בערפל  ומלווה  מוקף 
בעקבות  יוצאים  מכן  ולאחר  ִאמו,  את  הנושעים  מהללים  האמפיריום,  אל  ישוע  של 

מושיעם.

ֶרת,  ֻמּכֶ ַעְלָוה  ְסַבְך  ּבִ ב  ׁשֵ ּתֵ ּפֹור,  ַהּצִ מֹו  ּכְ
ּנּו,  ִמּמֶ ים  ַרּבִ ָבִרים  ּדְ ה  ְמַכּסֶ ַלְיָלה  ֵעת 

ּגֹוָזֶליָה,  ָינּומּו  ּבֹו  ׁשֶ ן  ַלּקֵ ָסמּוְך 

ְלַמַען  ֻמּיֹוֵתיֶהם  ּדְ ִלְראֹות  ה  ְמַצּפָ ְוִהיא 
ּבֹר,  ִלׁשְ ַרֲעבֹוָנם  ִלְמצֹא,  ָמזֹון  ּתּוַכל 

 – ָעֶליָה  ָחִביב  ֲאָבל  ָאְמָנם,  ה  ָקׁשֶ ָעָמל 

ַהּיֹום,  ְלבֹוא  ין  ְמּתִ ּתַ לּוי  ּגָ ָעָנף  ְוַעל 
ַחר, ַ ַהּשׁ י  ַעְרִפּלֵ ּבְ ֵעיֶניָה  ֶאת  נֹוֶתֶנת 

 – ַהּזֹוַרַחת  ֶמׁש  ֶ ַלּשׁ ֵלב  ֵחֶפץ  ּבְ צֹוָפה 

ֶזת  ּוְמֻרּכֶ ְזקּוָפה  יַאְטִריֶצ'ה,  ּבֵ י  ִבְרּתִ ּגְ מֹוָתּה  ּכְ
ֵעֶדן  ּבְ ׁשֶ ַהֵחֶלק  אֹותֹו  ֶאל  ֶניָה  ּפָ

ׁשִֹפי. ּבְ ִהְתַנֲהָלה  ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ נּוַעת  ּתְ יו  ְחּתָ ּתַ

ּתֹוֶקֶקת,  ּוִמׁשְ רּוָכה  ּדְ אֹוָתּה  רֹוֶאה  עֹוִדי  ּבְ
לֹו,  ְך  ּיָ ׁשַ ּלֹא  ׁשֶ ַבר-ָמה  ּדְ רֹוֶצה  ִאיׁש  ּכְ ֲאַזי 

תֹוֶחֶלת. ּבְ יַע  ּבִ ַיׂשְ ֶחְפצֹו  ֶאת  ׁשֶ סֹופֹו   15

ַמן,  ַהּזְ ָהָיה  ָקָצר  ְל'ֵעת'  'ֵעת'  ין  ּבֵ אּוָלם 
ֵעיַנִים  ַמְרֵאה  ֵעת  ַעד  ָנה  ַהַהְמּתָ ֵעת  ְקִרי: 

ָהָרִקיַע.  ְסֶפרֹות  ּבִ ַהּגֹוֵבר  ּזַֹהר  ּבַ

יסֹוָתיו  ּגֵ ֶאת  ּוְרֵאה  ט  "ַהּבֵ י:  ִבְרּתִ ּגְ ָקְרָאה 
רֹות,  ַהּפֵ ֶאת  ּוְרֵאה  ַח,  ַהְמַנּצֵ ֵיׁשּו  ל  ׁשֶ

ֶפרֹות."  ַהּסְ ִסיבּוֵבי  ּבְ ֱאַסף  ּנֶ ׁשֶ ְיבּול 
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זַֹהר  ְפֶאֶרת  ּתִ ָהיּו  ֵעיַני  ּבְ ֶניָה  ּפָ
י  ּכִ ַעד  ַרב  ר  אֹׁשֶ ּבְ ָקַרן  ָטּה  ּוַמּבָ

ְחַסְרָנה.  ּתֶ ֻקְלמֹוִסי  ּבְ ים  ִמּלִ ְלֵתאּורֹו 

ְוטַֹהר,  ָמָמה  ּדְ ֵמי  ׁשְ ּבִ ָבָנה  ַהּלְ ְמלֹוא  ּכִ
ַאְלָמֶות  נֹות  ּבְ ִניְמפֹות  ין  ּבֵ ֶכת  ְמַחּיֶ ְטִריְוָיה  ְך  ּכָ

 – ַעל  ִמּמַ ָחִקים  ְ ַהּשׁ ֶאת  ְמָפֵאר  ְוִחּיּוָכּה 

ֶמׁש  ׁשֶ ָרִאיִתי  ּדֹוְלִקים  אֹורֹות  ַאְלֵפי  ֵמַעל 
ּוְבִנְפָרד,  ו  ַיְחּדָ אֹוָתם  יָתה  ּצִ ַהּמַ

ֵמינּו. ׁשָ ּכֹוְכֵבי  ל  ּכָ ֶאת  ִאיר  ּתָ ה  ַחּמָ ׁשֶ מֹו  ּכְ  30

ַהּבַֹהק,  ַרב  ַהחֶֹמר  ַהַחי,  ּוְבאֹורֹו 
ּנּו,  ִמּמֶ ָעְצָמה  רֹב  ּבְ ַהּקֹוֵרן  ּנַֹגּה  ּבַ

ִני.  ִהּכַ ַסְנֵוִרים  ּבְ ֵעיַני,  י  ּתֵ ׁשְ ֶאת  א  ִסּמֵ

לעדן. הלל  פ.שיר  ג׳. 

Dante Book 3.indb   245 6/7/2009   2:11:33 PM



דנטה אליגיירי – הקומדיה האלוהית – העדן

246

ִלי,  ָיַקְרּתְ  י  ְרּכִ ּדַ מֹוַרת  יַאְטִריֶצ'ה,  ּבֵ י  ִבְרּתִ ּגְ ֲאָהּה, 
ַמְכִריַע  אֹוְתָך  "ָהאֹון  ֵאַלי:  ְרּתְ  ּבַ ּדִ ֲהלֹא 

ִלְברַֹח.  ָיכֹול  ֵאיְנָך  ָניו  ִמּפָ ּכַֹח  הּוא 

ׁשֹוֶכֶנת,  ָהָעְצָמה  ִעם  ו  ַיְחּדָ ַהָחְכָמה  ּבֹו 
ֶרְך  ַהּדֶ ֶאת  סֹוֶלֶלת  ַמִים  ְלׁשָ ֵמֶאֶרץ 
ָעָברּו."  ָיִמים  י  ַאְנׁשֵ ִנְכְספּו  ֵאֶליָה 

ַחק  ַ ַהּשׁ ֵמַעְנֵני  ּפֹוֵרץ  ָרק  ַהּבָ מֹו  ּכְ
אֹותֹו,  ִלְכלֹא  ר  ֶאְפׁשָ ְולֹא  ט,  ֵ ּשׁ ּוִמְתּפַ

ֶאֶרץ,  ַעל  ץ  ּוִמְתַנּפֵ ְלַאל  ִטְבעֹו  ֶאת  ם  ׂשָ

ַהּזֹאת  ַהִהּלּוָלה  ְלנַֹכח  רּוִחי  ם  ּגַ ְך  ּכָ
ֵמֵעֶבר.  את  ִנּשֵׂ ְרָחה,  ּפָ ֵהִגיָחה,  ַעְצָמּה  ִמּתֹוְך 

עֹוד. זֹוֵכר  ֵאיִני  זֹאת  ֶאת   – ָהְפָכה  ְלַמה  אּוָלם   45

ָהִייִתי,  ְלַמה  ּוְרֵאה  ַקח  ּפְ ֵעיֶניָך  ה  "ַעּתָ
ָך  ַנְפׁשְ ֶאת  יר  ִהְכׁשִ ָרִאיָת  יֹון  ַהִחּזָ

ּוַפַחד."  ִיְרָאה  ְללֹא  ִחּיּוִכי  ֶאת  את  ָלׂשֵ

ְוֶזה  ֵמֲחלֹומֹו,  ְתעֹוֵרר  ַהּמִ ִאיׁש  מֹו  ּכְ
ּכֹחֹו  ָכל  ּבְ ְוהּוא  ִנְמַחק,  ְכרֹונֹו  ִמּזִ

טֹוֵרַח,  ְוא  ָ ַלּשׁ אּוָלם  ּבֹו,  ֵכר  ְלִהּזָ ָחֵפץ 

ָטּה,  ּפָ ִמׁשְ י  ַמְעּתִ ׁשָ ְלֵעת  ָאנִֹכי  ְך  ּכָ
ֵחק  ִיּמָ ן  ּפֶ ָראּוי  ְלהֹוָדָיה  ְוהּוא 

ָעָברּו.  ָיִמים  ְבֵרי  ּדִ ַהְמגֹוֵלל  ָלף  ִמּקְ

ְנָיה  ּפֹוִליִהיְמְ ר  ֲאׁשֶ פֹות  ׂשָ אֹוָתן  ל  ּכָ ִאם 
 – ֲחָלָבן  ּבַ ירּו  ֶהֱעׁשִ ַיַחד  ַאֲחיֹוֶתיָה  ִעם 

הֹוִפיעּו,  ְלֶעְזָרִתי   – ַבׁש  ִמּדְ ָמתֹוק  ַטֲעמֹו 

ֵמֶאֶלף  ֶאָחד  ְלַהְמִציא  ֶהן  ּבָ ָהָיה  י  ּדַ לֹא 
יַע  ּוְלַהּבִ ְלָתֵאר  יר  ִ ִמּשׁ ְדָרׁש  ַהּנִ ִמן 

ִחּיּוֶכיָה. ְוֶחֶסד  י  ִבְרּתִ ּגְ ֵני  ּפְ זַֹהר  ֶאת   60
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ָהֵעֶדן,  ֵתאּוֵרי  ּבְ יִרי,  ׁשִ ִיְהֶיה  ן  ּכֵ ַעל 
מֹוהּו  ּכָ ִנְפְלאֹוָתיו,  ַעל  ִלְפסַֹח  ב  ַחּיָ

ֶרְך.  ּדֶ ּבַ ֶנְחַסם  ִביל  ׁשְ ַעל  ג  ַהְמַדּלֵ ִאיׁש  ּכָ

הּוא,  ֵבד  ּכָ א  ַהּנֹוׂשֵ י  ּכִ ְלהֹודֹות  כֹון  ַהּנָ ַאְך 
יֵעִני  ַיְרׁשִ לֹא  מּוָתה,  ּתְ ן  ּבֶ ֶכם  ׁשֶ ַעל  רֹוֵבץ 

ֶטל.  ַהּנֵ ַחת  ּתַ רֹוֵעד  ִיְרֶאה  ּגּוִפי  ֶאת  ִאם 

ה  ַהּזֶ ע  ּסָ ַהּמַ הּוא  י  ּלִ ׁשֶ ַלּדּוִגית  לֹא 
צֹוַלַחת,  ָתּה  ֻחְצּפָ ּבְ ם  ַהּיָ י  ּלֵ ּגַ ֶאת  ּבֹו 

ַגע.  ִמּפֶ ַנְפׁשֹו  ׁשֹוֵמר  ֶהֶגה  ּבְ ְלאֹוֵחז  לֹא 

ֵעיֶניָך  לֹוֵטׁש  ה  ַאּתָ ָפַני  ּבְ "ַמּדּוַע 
ֶפֶלא  ּבְ ְלִהְתּבֹוֵנן  מֹוֵנַע  ֵמֶהן  ּוְבָכְך 
ֵיׁשּוַע?  ַקְרֵני  ְלאֹור  ַהְמַלְבֵלב  ן  ַהּגַ

ָהָיה  ר  ְלָבׂשָ ּה  ּבָ ה  ּנָ ֹוׁשַ ַהּשׁ ה  ִהּנֵ
ֵריָחן  ּבְ לֹות  ֲחַבּצָ ה  ִהּנֵ ֱאלִֹהים,  ַבר  ּדְ

הֹוִליכּו." ָהָאָדם  ֶאת  ר  ׁשָ ַהּיָ ֶדֶרְך  ּבְ  75

ָנכֹון  ְוָאנִֹכי  יַאְטִריֶצ'ה,  ּבֵ ִלי  ָסָחה  ְך  ּכָ
י  ִנְלַחְמּתִ י  ַעְפַעּפַ ּבְ ָלסּור,  ָתּה  ִלְפֻקּדָ
ְלַמְעָלה.  ֵעיַני  את  ָלׂשֵ חֹוֵזר  יֹון  ִנּסָ ּבְ

רַֹגע  ּבְ ַהּבֹוֲהקֹות  ה  ַחּמָ ַקְרֵני  ּבְ מֹו  ּכְ
ֵעיַני  ּבְ ָרִאיִתי  ָעָנן,  ל  ׁשֶ ֶקַרע  ַעד  ּבְ
ּפֹוֵרַח,  ֶדה  ׂשָ ֶחְלַקת  ַהְמגֹוֵנן,  ל  ּצֵ ּבַ

מּוָאִרים  ָרִאיִתי  ְוהֹוד  ֵאר  ּפְ יסֹות  ּגֵ
ַמְעָלה,  ִמּלְ ְמלָֹהטֹות  ַקְרַנִים  ֲאֻלּמֹות  ּבַ

י.  ּנִ ִמּמֶ ִנְבַצר  ִלְראֹות  ְמקֹוָרן  ֶאת  אּוָלם 

יַע,  ַמְטּבִ ָזָהְרָך  ֶאת  ַהֶחֶסד  ַרב  ּכַֹח  ָהּה, 
ִהְרַחְבּתָ  ֵעיַני  ְטַוח  ְך  ּכָ רֹום,  ַלּמָ אָת  ִנּשֵׂ

קֶֹדם.  ּכְ אֹוְרָך,  ֵמְראֹות  ְלָנה  ׁשַ ּכָ ּתִ ׁשּוב  ְלַבל 
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ְלֵעֶזר  מֹו  ׁשְ ּבִ ר  ֲאׁשֶ ֶאה  ַהּנָ ַרח  ַהּפֶ
רּוִחי  ֶאת  ְוֶעֶרב,  ַחר  ׁשַ ִעם  קֹוֵרא  ֲאִני 
ֶתר. ַהּיֶ ל  ִמּכָ לֹוֵהט  ְלַלַהב  ה  ַעּתָ ק  ִרּתֵ  90

ְלָתֵאר  ֵהיִטיבּו  ִים  ּתַ ְ ַהּשׁ ֵעיַני  ּוְלֵעת 
ִטְבעֹו,  ְוֶאת  ַהַחי  ַהּכֹוָכב  זַֹהר  ֶאת 

ֶאֶרץ,  ַעל  יט  ּלִ ׁשַ הּוא  ׁשֶ ִפי  ּכְ ָמרֹום  ּכֹוֵבׁש 

ַמִים,  ָ ַהּשׁ ִמן  ָצַנח  ּבֹוֵער  יד  ַלּפִ ֲאַזי 
ְלֶכֶתר,  ּדֹוֶמה  ְוהּוא  לֹו,  ל  ַמְעּגָ ל  ׁשֶ צּוָרה 

סֹוֶבֶבת.  ֲעָטָרה  ּכַ מֹותֹו  ּכְ י  ִבְרּתִ ּגְ ְסִביב  ָחג 

ָלאֶֹזן  ָעֵרב  ָענֹג,  ַחן,  ַהּלַ ָמתֹוק  ִאם  ם  ּגַ
ְצִליָליו  ֵהן  ָאֶרץ,  ּבָ ְמׁשֹוֵבב  ְוֶנֶפׁש 

ָאְזַנִים,  ַמְחִריׁש  צֹוֵרם,  ָהַרַעם,  קֹול  ּכְ ִיְהיּו 

ֶבל  ַהּנֵ ְצִליל  ְלתַֹאם  וֹותֹו  ְלַהׁשְ ִאם  זֹאת 
ֶתר,  ַהּכֶ הֹוד  ּבְ יר  ַסּפִ ֵמֲעָדֵיי  א  ַהּבָ

ַמִים.  ׁשָ ַמְלכּות  רֹום  ּבְ ַחק  ַ ַהּשׁ ַמְזִהיר  ֶהם  ּבָ

ֶהֶרף  ִלי  ּבְ ֶהָחג  ַמְלָאְך  ַאֲהַבת  הּוא  "ֲאִני 
ֵהִגיַח,  ֵאם  ֵמֶרֶחם  ר  ֲאׁשֶ ר-ָעל  אֹׁשֶ ְסִביב 

ֲאלֹוֵתינּו. ִמׁשְ ְלָכל  ְעָין  ַהּמַ ְוהּוא   105

ַעד  ָהֵעֶדן,  ִביַרת  ּגְ אֹוִסיף,  ָלחּוג  ְוָכְך 
ל  ִמּכָ ָרם  ּבָ ֵנְך  ּבְ ֶאל  ִרי  ְחּבְ ּתַ ּבֹו  ַהּיֹום 

ְמרֹוֶמֶמת."  תֹו  ָ ְקֻדּשׁ ֶאת  ְך  ַחְסּדֵ ּבְ ָהְרִקיִעים, 

יָנה  ְנּגִ ַהּמַ ְצִליֵלי  סֹוָפם  ֶאל  אּו  ּבָ ְך  ּכָ
י  ִמּפִ ַהֵהד  ְוַרק  רֹום,  ּמָ ּבַ ֶהָחָגה 

ה.  ַמִרּיָ ם  ֵ ַהּשׁ ְוהּוא  ַמע,  ִנׁשְ אּוִרים  רֹונֹות  ּגְ

ל  ּכָ ֶאת  ִליָטה  ַהּמְ ָלִכים  ַהּמְ ֶמֶלְך  סּות  ּכְ
ַהְיקּום,  ֶמְרֲחֵבי  ּבְ ֶהָחגֹות  ֶפרֹות  ַהּסְ
לֹוֶהֶטת,  ֻחּקֹוָתיו  ּבְ ָמתֹו,  ִנׁשְ ּבְ ה  ַחּיָ
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ינּו  ָראׁשֵ ֵמַעל  ַהְרֵחק  חֹוֶפיָה  ֶאת  יָגה  ִהּסִ
ּבֹו  ׁשֶ קֹום  ַהּמָ ִמן  י  ָיכְֹלּתִ לֹא  ׁשּוב  ְוָכְך 

קֶֹרט,  ְולּו  ה  ּנָ ִמּמֶ ִלְראֹות  י  ָעַמְדּתִ

ֵעיַני  י  ּתֵ ׁשְ כַֹח  ּבְ ָהָיה  י  ּדַ לֹא  ן  ּכֵ ׁשֶ
ַהּנֹוֶסֶקת,  ַהב  ַהּלַ ֲעֶטֶרת  ַאַחר  ַלֲעקֹב 

ָהָרִקיַע. ֵמי  ׁשְ רּום  ֶאל  ָנּה  ּבְ ֶאל  את  ִנּשֵׂ ְוִהיא   120

ָיַנק,  ֲחָלבֹו  ֶאת  ׁשֶ יָון  ּכֵ עֹוָלל  ּוְכמֹו 
ן  ּכֵ ׁשֶ ְזרֹועֹוָתיו,  ֶאת  ִאּמֹו  ֶאל  הּוא  ט  ּפֹוׁשֵ

ּבֹוֶעֶרת,  ַאֲהָבה  ּבְ ינֹוק  ַהּתִ ל  ׁשֶ ַנְפׁשֹו 

ירּו,  ִהְגּבִ ַלֲהָבם  ֶאת  ַהּקֶֹדׁש  ְמאֹורֹות  ְך  ּכָ
ָהאֶֹפן  ֶזה  ּבְ י  ּכִ ָאז  י  ֵהַבְנּתִ ְוָאנִֹכי 

יַע.  ְלַהּבִ ֵהם  ׁשּו  ּקְ ּבִ ִמְרָים  ַאֲהַבת  ֶאת 

ִתי,  ְרִאּיָ ְטַוח  ּבִ נֹוְתרּו  ָהאּוִרים  עֹוד 
,regina Coeli ּפֹוְצִחים:  ֶהָענֹג  ֶמר  ּזֶ ּבַ

ַחן.  ַהּלַ ְצִליל  י  ּנִ ִמּמֶ ַכח  ָ ִיּשׁ לֹא  ָלַעד 

בֹות,  ּתֵ ּבַ ר  ָהעֹׁשֶ ׁשֹוֵפַע  ַרב  ָמה  ֲאָהּה, 
ר  ֲאׁשֶ מֹות  ׁשָ ַהּנְ ְלַמַען  ֱאָסף  ַהּנֶ

ַרע!  ַהּזֶ ֵמיַטב  ִרי  ּפְ ֶאת  ָאֶרץ  ּבָ ִלְקצֹר  ָיְדעּו 

אֹוָצָרן,  ּבְ ֵמחֹות  ׂשְ ׁשִֹפי,  ּבְ ַחּיֹות  ֵהן  אן  ּכָ
ִיּסּוִרים,  ּבְ ָזכּו  ֶבל  ּבָ ָגלּות  ּבְ ּבֹו 

ֶכֶסף. ּבְ רֹאׁש  ֵהֵקּלּו  לּות  ּגָ יֵמי  ּבִ ֲהַגם   135

ִנְצחֹונֹו,  ּבְ רֹוֵחץ  דֹוׁש  ַהּקָ ְטרּוס  ּפֶ אן  ּכָ
ה,  ַמִרּיָ ְוִאּמֹו  ַחי  ֱאלִֹהים  ן  ּבֶ ְלאֹור 

ַיַחד,  ם  ּגַ ְוַאֲחרֹוִנים  אֹוֵחז  ִראׁשֹוִנים  ּבְ

ַבח.  ָוׁשֶ ה  ִלְתִהּלָ חֹות  ְפּתְ ַהּמַ ָיָדיו  ּבְ   139
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קנטו עשרים וארבעה

הקדוש פטרוס בוחן את דנטה בעיקרי אמונתו באלוהים, מאשר את תשובותיו, ומברך 
מעלה. בדרכו  המשורר  את 

ֶלְך  ַהּמֶ ַיד  ּכְ ה  ּתֶ ְלִמׁשְ ְקָרא  ַהּנִ ֶחֶבר  "ָהּה, 
ְלַמַען  ִזיְנֶכם  ַהּמְ בָֹרְך  ַהּמְ ה  ַהּשֶׂ ל  ׁשֶ

ם,  ֲחַפְצּתֶ ר  ֲאׁשֶ ָבר  ּדָ ְחְסרּו  ּתֶ לֹא  ָלַעד 

ֱאלִֹהים  ֶחֶסד  ּבְ ר  ֲאׁשֶ ָהִאיׁש  ן  ּכֵ ׁשֶ
ְלַחְנֶכם  ֻ ִמּשׁ ר  ָנׁשַ ִמּקֶֹרט  ִלְטעֹם  זֹוֶכה 

ֶות,  ַהּמָ ַמר  קֹוֵבַע  יֹומֹו  ֶאת  ֶטֶרם  ּבְ

ִצְמאֹונֹו.  ְלעֶֹצם  רּוֲחֶכם  ֶאת  ֵמֵסב 
ָלֶנַצח  ם  ַאּתֶ לֹוְגִמים  ל;  ּטַ ּבַ אֹותֹו  ַהְרוּו 

ׁשֹוֶאֶבת."  רּוחֹו  ָהגּות  ּנּו  ִמּמֶ ְעָין  ִמּמַ

ָצרּו  ר  ָהאֹׁשֶ רּוחֹות  ָאז  יַאְטִריֶצ'ה,  ּבֵ אן  ּכָ ַעד 
ְקבּוִעים,  ְקָטִבים  ֵני  ִלׁשְ ָסִביב  אֹוָרה  ל  ַמְעּגַ

יפּו.  ִהּקִ ְסִביבֹוָתם  ֶאת  ִביט  ָ ַהּשׁ ּוְבזַֹהר 

ָהַעִין  ָהאֹוְרלֹוִגין,  נֹון  ַמְנּגְ ּבְ ּוְכמֹו 
ּדֹוֶמֶמת  ּוְתנּוָעתֹו  ֶאָחד  ל  ְלּגַ ּגַ רֹוָאה 

ֶחֶתף,  ּכְ ְמִהירּות  ּבִ ָנע  ַאֵחר  ל  ְלּגַ ּגַ עֹוד  ּבְ  15

 – ֶצב  ַהּקֶ ָהָיה  ׁשֹוֶנה  יר  ִ ַהּשׁ ֵלי  ַמְעּגְ ּבְ ְך  ּכָ
רּוַח,  ַנַחת  ּבְ ֵמֶהם  ַלַהט,  ּבְ רֹוְקִדים  ֵמֶהם 

מּוִני.  ׂשָ ׁשֹוֵפט  ה  ִהּנֵ ָרם  ָאׁשְ ת  ִמּדַ ְוַעל 

ְפֶאֶרת  ּתִ יר  ַעּתִ ְוהּוא  ָרִאיִתי  ֵמֶהם  ֶאָחד 
ַרב  ר  אֹׁשֶ ּבְ ַרץ  ּפָ ִמּתֹוכֹו  ַהב  ַהּלַ

ּוְלבַֹהק.  ְלזַֹהר  עֹוד  מֹוהּו  ּכָ ֵאין  ׁשֶ
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ָחג, יַאְטִריֶצ'ה  ּבֵ ְסִביב  לֹוׁש  ׁשָ ָעִמים  ּפְ ֶזה 
ּכַֹח  י  ּדַ י  ּבִ ֵאין  אֹוֶדה,  ָפָתיו,  ׂשְ ַעל  ֶמר  ַהּזֶ

ַחן.  ַהּלַ ָהָיה  ָענֹג  ְך  ּכָ ל  ּכָ ְלָתֲארֹו, 

ָבר,  ּדָ ּכֹוֵתב  ְולֹא  ּפֹוֵסַח  ֵעִטי  ן  ּכֵ ַעל 
ָוחֶֹמר,  ַקל  ָפֵתנּו  ׂשְ רּוֵחנּו,  ְמיֹון  ּדִ ן  ּכֵ ׁשֶ

ָהֵעֶדן. ּיֹות  ַדּקֻ ּבְ ַהְבִחין  ִמּלְ ים  ּסִ ּגַ  

ָתּה  ִפּלָ ּתְ ֶאת  את  נֹוׂשֵ ּקֶֹדׁש,  ּבַ ֲאחֹוִתי  "ָהּה, 
ַאֲהָבֵתְך  ְלהֹט  ּבִ ֵאֵלינּו,  ֵבקּות  ּדְ רֹב  ּבְ

ָלֶנַצח." זֹו  ֶפָרה  ִמּסְ ְחֵרר  ּתַ ֶאׁשְ עֹוד  ֲאִני   30

ַהב,  ַהּלַ רְֹך  ּבְ ַסק  ּפָ נּוָעתֹו  ִמּתְ ֲאַזי 
י  ְמּתִ ָרׁשַ אֹוָתם  ָבָריו  ּדְ ָסח  יַאְטִריֶצ'ה  ּבֵ ְוֶאל 

י. ֶהְחַסְרּתִ לֹא  ְמאּוָמה  ְלׁשֹוָנם,  ּכִ ֵסֶפר  ַעל 

ַנֲעֶלה  רּוַח  "ָהּה,  יָבה,  ֵהׁשִ ב,"  ּגָ ִנׂשְ אֹור  "ָהּה, 
חֹוָתיו  ַמְפּתְ ְצרֹור  ֶאת  ָהֵאל  ִהְפִקיד  ָיָדיו  ּבְ

ָאֶרץ.  ּבָ ָנַתן  אֹותֹו  ְפָלא  ַהּמֻ ר  ָלאֹׁשֶ

ֱאמּוָנתֹו,  סֹוד  ּבְ ה  ַהּזֶ ָהִאיׁש  ֶאת  ַחן  ּבְ
ְלַמֲעָנּה  ת  ּדָ ּבַ ֲחמּוָרה,  ּכַ ה  ַקּלָ

ִים.  ַהּמַ ַעל  ַרְגֶליָך  ַהִהיא  ֵעת  ּבָ ְסעּו  ּפָ

ֱאמּוָנתֹו,  ָרה  ּבָ ְוִאם  ָהִאיׁש  ן  ּכֵ ִאם 
ֵמֵעיֶניָך,  לּו  ַהּלָ ִרים  ִנְסּתָ לֹא  ֲאַזי 

ֶחֶלד.  ּבַ קֹוֶרה  ר  ֲאׁשֶ ל  ִמּכָ ָקף  ִנׁשְ ֶהן  ּבָ

אּו  ּבָ ֵאֶליָה  זֹו  ַמְמֶלֶכת  ְנִתיֵני  י  ּכִ
ֶבר  ַלּגֶ ֵאפֹוא  ָעִדיף  ֵלָמה,  ׁשְ ֱאמּוָנה  ּבֶ

יַע."  ַיּבִ ְבָחּה  ׁשִ ְוָכְך  יֹאַמר,  ָברֹו  ּדְ ֶאת  י  ּכִ  45

ָזה  ַהּתֶ ַעל  ְלתַֹאר,  ָמֳעָמד  ּכְ מֹוִתי  ּכְ
ַהּבֹוֵחן  ֶטֶרם  ּבְ יַח  ָיׂשִ ְולֹא  ֵמֵגן, 

ַחת. ּוְמֻנּסַ רּוָרה  ּבְ ֵאָלה  ׁשְ מּולֹו  יג  ַיּצִ  
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ִלְקַראת  י  ּבִ ֵהִאיָצה  י  ִבְרּתִ ּגְ עֹוד  ּבְ ְוָכְך 
ּוְבעֹוָנה  ֵעת  ּבְ ְוַהּבֹוֵחן,  ִמְבָחן 

ֵסֶדר.  ּכְ ׁשּובֹוַתי  ּתְ ֶאת  י  ָעַרְכּתִ ֲאִני  ַאַחת 

ַהב, ַהּלַ ֵאַלי  ר  ּבֵ ּדִ ָנא,"  ֱאמֹר  ר  ָיׁשָ "נֹוְצִרי 
ִהיא?"  ַמה  ֱאמּוָנֵתנּו  ָבֶריָך,  ּדְ ג  ַהּצֵ לּויֹות  "ּגְ
אִתי,  ָנׂשָ ֵעיַני  ִמְצִחי,  י  ֵהַרְמּתִ ָהִאיׁש  ִלְדַבר 

יָבה  ֵהׁשִ ד  ִמּיָ ְוזֹו  יַאְטִריֶצ'ה,  ּבֵ י  ִבְרּתִ ּגְ ֵני  ּפְ ֶאל 
ֶכר  ַהּסֶ ֶאת  ִאם  ה  ֶאֱעׂשֶ טֹוב  י  ּכִ ִסיָמן  ּבְ ִלי 

ִלְנּבַֹע.  י  ָחְפׁשִ ן  ֶאּתֵ ְעָין  ְוַלּמַ ָאִרים 

י,  ַתְחּתִ ּפָ ִלי,"  ה  ְרׁשֶ ַהּמַ ַהֶחֶסד  ְוַרב  ן  ִיּתֵ "ִמי 
ִלי  ן  ִיּתֵ ָאה,  ַהּמֵ ר  ׂשַ ְפֵני  ּבִ י  ִלּבִ "ַלְחׂשֹף 

הֶֹגן." ּכַ יָעם  ּוְלַהּבִ י  ְרַעּפַ ׂשַ ֶאת  יג  ְלַהּצִ  60

ְוֶצֶדק  ֱאֶמת  ֻקְלמֹוס  מֹו  "ּכְ י:  ָאַמְרּתִ ְועֹוד 
ְלֵעת  ְך  ּכָ ַעל  ַתב  ּכָ אּולּוס,  ּפָ ָאִחיָך  ַיד  ּבְ

ֶהֱעֵליֶתם. רֹוָמא  ֶאת  ר  ׁשָ ַהּיָ ֶדֶרְך  ַעל   

לֹו,  ה  ַקּוֶ ּנְ ׁשֶ ְלָכל  ּתֶֹכן  ִהיא  ָהֱאמּוָנה 
ִנְרֶאה,  ּלֹא  ׁשֶ ָבִרים  ּדְ ְלִקּיּום  ִהיא  ֵעדּות 

ֱאמּוָנֵתנּו."  ְמִצית  ּתַ ֵעיַני  ּבְ ִהיא  זֹו  ּכָ

 , ֵהַבְנּתָ ָיֶפה  "ָאֵכן,  אֹוֵמר:  יו  ַמְעּתִ ׁשְ ֲאַזי 
ּתֶֹכן  ִהיא  ָהְיָתה  ה  ִחּלָ ּתְ ַמּדּוַע  ַדע  ּתֵ ַאְך  ִאם 

ה."  ּנָ ִמּמֶ ה  ָעׂשָ ֵעדּות  ן  ִמּכֵ ְלַאַחר  ְוַרק 

ְועֶֹמק  ַמהּות  ְבֵרי  "ּדִ ָבָריו:  ּדְ ַעל  י  ְבּתִ ֵהׁשַ
ֵעֶדן  ּבְ אן  ּכָ ָרִאיִתי  ְבִניָתם  ּתַ ֶאת  ר  ֲאׁשֶ

ָאֶרץ.  ּבָ ָאָדם  ֵמֵעין  ִיְהיּו  ֶנֱעָלִמים 

ְקוֹוֵתינּו  ּתִ ֶאת  ית  ּתִ ַנׁשְ ִקּיּוָמם  ּבְ ן  ּכֵ ַעל 
ָלּה,  ִנְקָרא  ֵיׁשּות  ר  ֲאׁשֶ ָהֱאמּוָנה  ְוזֹו 
בּוָנֵתנּו. ּתְ ּתֶֹכן  ֶאת  ִנְמׁשְֹך  ּה  ְרּבָ ּוִמּקִ  75
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ׁשּוט,  ּפָ ׁש  ֶהּקֵ י  ִמּנִ ר  ֶאְפׁשָ ִלְגזֹר  ְואֹוָתּה 
ְך,  ִמּכָ יֹוֵתר  ִלְראֹות  ְצָטֵרְך  ּנִ ׁשֶ ִלי  ִמּבְ

ָלה."  ִלְקרֹא  ׳ֵעדּות׳  ָיֶאה   – ָהֱאמּוָנה  ן  ּכֵ ַעל   

ב  ֶנְחׁשָ ר  ֲאׁשֶ ל  ּכָ "לּו  ָבָריו:  ּדְ ֶאת  י  ַמְעּתִ ׁשָ
ים, ַרּבִ ּבָ ְך  ּכָ הּוַבן  ָאֶרץ  ּבָ ַלֲהָלָכה 

סֹוִפיְסִטים."  ְלִפְלּפּוֵלי  ָהָיה  לֹא  ָאז  ָמקֹום 

ַאֲהָבה,  ְלֶהֶבת  ׁשַ ֵאַלי  ָרה  ּבְ ּדִ זֹאת  ּכָ
ַע,  ְטּבֵ ַהּמַ ִהיא  טֹוָבה  ין,  ּדִ ּכַ "ָלַמְדּתָ  ְועֹוד: 

יֶביָה.  ּוַמְרּכִ ַדע  ּתֵ ָקָלּה  ִמׁשְ ֶאת  ה  ַעּתָ

ִכיֶסיָך?"  ּבְ ִהיא  ְמצּוָיה  א,  ָאּנָ ִלי,  ד  ַהּגֵ זֹאת  ִעם 
ַע.  ְטּבֵ ַהּמַ ּבֹוֶהֶקת  טֹוָבה,  ן,  "ּכֵ ָעִניִתי: 

ֶפת."  ְמֻזּיֶ ה  ֵאיֶנּנָ ָסֵפק,  ל  ּכָ ִלי  ְוֵאין 

קֹולֹו  ֶאת  ַהּזַֹהר  ִעְמֵקי  ִמּתֹוְך  ֲאַזי 
 – ה  ַהּזֶ "ְוָהֲעִדי  ּדֹוֵבר:  ׁשּוב  י  ַמְעּתִ ׁשָ

– נֹוַבַעת  ַמֲעָלה  ל  ּכָ ּנּו  ִמּמֶ ָיָקר  יט  ְכׁשִ ּתַ  90

קֶֹדׁש  "רּוַח  י,  ְבּתִ ֵהׁשַ ּבֹו?"  ָזִכיָת  יַצד  ּכֵ
י  ּפֵ ּדַ ַעל  ה  ְלַמּטָ ּה  ַחְסּדָ ְמִטיָרה  ַהּמַ

ֶדם, ִמּקֶ ִויל  ַהּגְ ְוַעל  ה  ַהֲחָדׁשָ ִרית  ַהּבְ  

ַחת  ִנּצַ ְוהֹוָכָחה  ׁשּוט  ּפָ ִסילֹוִגיְזם  ִהיא 
ִוּכּוַח,  ְלָכל  ֵמַעל  ֱאֶמת  ֶלֱאמּוַנת 

ֶהֶבל."  ִאם  י  ּכִ ֵאיֶנּנּו  ֶתר  ַהּיֶ ָתּה  ְלֻעּמָ

ַהּקֶֹדׁש,  ִסְפֵרי  ִמּתֹוְך  עּוִנים  "ַהּטִ ָאַמר, 
ַמְסְקנֹוֶתיָך  ֶאל  ְעּתָ  ִהּגַ ֶעְזָרָתם  ּבְ

ֵהם?"  ים  ַחּיִ ֱאלִֹהים  ַבר  ּדְ ָך  ְלַדְעּתְ ַהֻאְמָנם 

ַעל  ְסֶמֶכת  ַהּנִ "ִהיא  י,  ָאַמְרּתִ ֱאֶמת,"  "ֵעדּות 
ַבע  ַהּטֶ ל  ׁשַ ּכָ אֹוָתם  ים  ִנּסִ ָקרּו,  ָבִרים  ּדְ

ֶכת."  ַמּתֶ ּוְבַהְלמּות  ִליצֹר  ן  ַסּדָ ֲעֵלי 
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ים  ּסִ ַהּנִ ֵאּלּו  י  ּכִ ּתֹוֵקַע  ְלָיְדָך  "ּוִמי 
ָזקּוק  תּוב  ּכָ ֶ ׁשּ ַמה  "ֲהלֹא  ָסח,  ֵהם,"  ֱאֶמת 

נֹוִכיַח?"  ֵאפֹוא  אֹוָתם  יַצד  ּכֵ ְלהֹוָכָחה,   105

צֶֹרְך  ִלי  ּבְ ְצרּות  ַהּנַ ֶאת  ל  ִקּבֵ ָהעֹוָלם  "לּו 
ס  ַהּנֵ "ָאז  י,  ְבּתִ ֵהׁשַ ים,"  ִנּסִ י  ַמֲעׂשֵ ּבְ

ֶלא.  ַהּפֶ י  ַמֲעׂשֵ ַאר  ְ ִמּשׁ ֵמָאה  ָעִמים  ּפְ דֹול  ּגָ  

ָהַלְכּתָ  ַהִהיא  ֵעת  ּבָ ְוָרֵעב  ל  ּדַ ֵהן  י  ּכִ
ַרע,  ַהּזֶ ֵמיַטב  ֶאת  ּבֹו  ָנַתּתָ  ֶדה,  ַהּשָׂ ֶאל 

ב."  ְוֵעׂשֶ ר  ְרּדַ ּדַ ה  ַעּתָ הּוא,  ָהָיה  ָרִמים  ּכְ ע  ַמּטַ

ַמְעָלה  ל  ׁשֶ ין  ַהּדִ ית  ּבֵ קֹול  ָבר  ּדָ סֹוף  ּבְ ֲאַזי 
,Te deum laudamus ְצִליל  ְרִקיִעים  ּבָ ִהְדֵהד 

ַמִים.  ׁשָ רּום  ֶזֶמר  ל  ׁשֶ ַחן  ַהּלַ י  ּפִ ַעל  ְוזֹאת 

ֵאלֹוָתיו  ׁשְ ּבִ ר  ֲאׁשֶ ַחק  ַ ַהּשׁ ְנִסיְך  ֲאַזי 
חֶֹטר,  ֱאֵלי  ֵמחֶֹטר  ֵסֶדר  ּכְ אֹוִתי  הֹוִליְך 

ֶרת,  ּמֶ ַהּצַ ֶאל  ָקרֹוב  ְענּו  ִהּגַ ה  ַעּתָ י  ּכִ ַעד 

ַהּמֹוִליְך  "ַהֶחֶסד  ַעם:  ּפַ עֹוד  ָברֹו  ּדְ ֵהֵחל 
יו ִמּפִ רּוֲחָך,  ֶאת  ה  ֵהּנָ ַעד  ַאֲהָבה  ּבְ
, ְבּתָ ֵהׁשַ ֲהָלָכה  ּכַ ן  ּלָ ּכֻ ֵאלֹות  ְ ַהּשׁ ַעל   120

זֹאת;  ּבָ ר  ֵ ְמַאּשׁ ֲאִני  יָך  ּפִ מֹוָצא  ֶאת  ן  ּכֵ ַעל 
ִלְנקֹב,  ֱאמּוָנְתָך  ּבֶ ָעֶליָך  ה  ַעּתָ אּוַלם 

נֹוַבַעת."  ֱאמּוָנְתָך  לֹוַמר,  ּוֵמֵהיָכן,   

ֶהֱאַמְנּתָ  ׁשֶ ה  "ַאּתָ י,  ַתְחּתִ ּפָ ָקדֹוׁש,"  ָאב  "ָהּה, 
ִלְדחֹק  כֲֹחָך  ּבְ ֵיׁש  י  ּכִ ַרב  ַלַהט  ּבְ

ֶקֶבר,  ֶאל  ְמרּוָצְתָך  ּבִ ָך  ִמּמְ ָצִעיר  ַרְגֵלי 

אַֹמר  טּות  ַפׁשְ ּבְ י  ּכִ ה  ַעּתָ ְרֶצה  ּתִ ה  ִהּנֵ
ְמֻעְרֶעֶרת  י  ְלּתִ ַהּבִ ֱאמּוָנִתי  ִהיא  ַמה 

ְמקֹורֹוֶתיָה.  ֵהן  ַמה  זֹאת  ּבָ ה  ַוֲאַגּלֶ
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ֱאמּוָנִתי  ֶאָחד  ֵאל  ּבְ יב:  ָאׁשִ ְך  ּכָ ַעל 
ַהּדֹוֵמם  ַצח  ַהּנֶ ֱאלֵֹהי  הּוא  ן,  ֶאּתֵ

ַמִים.  ְוׁשָ ֶחֶלד  הּוא  ָיִניַע  ַחְסּדֹו  רֹב  ּבְ

ְספֹר  ֵאין  הֹוָכחֹות  ִלי  ַהּזֹאת  ָלֱאמּוָנה 
ַיַחד,  ם  ּגַ ּוִפיִזיָקה  ָטִפיִזיָקה  ִמּמֶ

ֵעֶדן, ּבְ ֱאֶמת  ֵעדּות  עֹוָלה  ן  ּלָ ּכֻ ְוַעל   135

ים  ִהּלִ ּתְ ְוֵסֶפר  ה  מֹׁשֶ ֶאְמָצעּות  ּבְ
ר  ֲאׁשֶ ִרית  ַהּבְ ִליֵחי  ׁשְ ִביִאים,  ַהּנְ ֶדֶרְך  ּבְ

ַהּקֶֹדׁש.  ֵאׁש  ּבְ ם  ַתְבּתֶ ּכְ ָהֱאלִֹהים  ַבר  ּדְ ֶאת   

ַצח  ַהּנֶ ֵני  ּבְ ת  לֹׁשֶ ׁשְ ּבִ ַמֲאִמין  ִהְנִני 
ּוְבעֹוָנה  ֵעת  ּבְ ַאַחת,  ַמהּות  ם  ּתָ ָלׁשְ ׁשְ

ַיַחד.  ם  ּגַ ְו ֵהם  הּוא  ֵהם  ה  לֹוׁשָ ְ ַהּשׁ ל  ּכָ ַאַחת 

ָהֱאלִֹהים,  ַמהּות  ל  ׁשֶ ה  ַהּזֶ ֲעָמד  ּמַ ּכַ
רּוִחי  ּבְ יעּו  ִהְטּבִ ה,  ַעּתָ יו  ַאְרּתִ ּתֵ ׁשֶ

ָהֶאַבְנֶגְליֹון.  ְתֵבי  ּכִ ָלרֹב  ָעִמים  ּפְ ָבר  ּכְ

ר  ֲאׁשֶ ַהַהְתָחָלה  ְוזֹו  יצֹוץ  ַהּנִ ֶזה 
ׁשֹוֵפַע,  ַחי,  ְלַלַהב  ְך  ֶהְמׁשֵ ּבַ הֹוֶפֶכת 

נֹוַגַהת."  ָמִתי  ִנׁשְ ּבְ רֹום  ּבָ ּכֹוָכב  ּוְכמֹו 

מֹוֵסר  ְרתֹו  ְמׁשָ ֶאת  ׁשֹוֵמַע  ָאדֹון  ׁשֶ מֹו  ּכְ
ם,  ִסּיֵ ה  ּזֶ ׁשֶ ּכְ ד  ִמּיָ ַמְרִנין,  ּבֹון  ְוֶחׁשְ ין  ּדִ

ֵמַח, ׂשָ קֹו  ּוְמַחּבְ ֵרת  ַהְמׁשָ ֶאת  נֹוֵטל   150

תֹו  ְפֻקּדָ ּבִ ר  ֲאׁשֶ ר,  ַהְמַבּשֵׂ אֹור  ְך  ּכָ
לֹוׁש,  ׁשָ ָעִמים  ּפְ ָחג  ָבַרי,  ּדְ ֶאת  י  ָאַמְרּתִ

ְמָבְרֵכִני,  ּוְבנַֹעם  ָסִביב  אֹוִתי  יף  ַמּקִ

י.  ְחּתִ ּמַ ׂשִ ְלָבבֹו  ֶאת  ְתׁשּובֹוַתי  ּבִ י  ּכִ ַעל    154
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קנטו עשרים וחמישה

דנטה  את  בוחן  יעקב  הקדוש  דגול.  משורר  של  במעמד  לפירנצה  לשוב  מקווה  דנטה 
גופו  לפיה  האגדה  את  מפריך  יוחנן  הקדוש  התקווה.  של  ומקורותיה  מהותה  בסוגיית 

ולשיר.  מלחולל  פוסקים  הקדושים  האורים  העדן.  אל  נלקחו  יחד  גם  ונשמתו 

ַהּקֶֹדׁש,  ִמְזמֹור  ְוֶזה  ָהֵעת,  בֹוא  ּבְ ְוָהָיה 
 – ַמִים  ְוׁשָ ָהָאֶרץ  ָיָדם  לֹו  יטּו  הֹוׁשִ
ַגע,  ִמּיֶ ּגּוִפי  ַחׁש  ּכָ ֶהן  ּבָ ִנים  ׁשָ ֲעַמל 

ִהְפִרידּו  אֹוִתי  ר  ֲאׁשֶ ִעים  ָהְרׁשָ ַעל  ר  ִיְגּבַ
ה,  ׂשֵֶ ּכְ ּבֹו  י  ְנּתִ ָיׁשַ ַהַחם,  יר  ַהּדִ ֵמִעם 

ָקמּו,  ְלֶטֶרף  ָעָליו  ֵאִבים  ַלּזְ אֹוֵיב 

ַאֶחֶרת,  ָער  ׂשֵ ְכסּות  ּבִ ַאֵחר,  קֹול  ּבְ ה  ַעּתָ
ן ַאּגָ מּול  ֶאל  ְוָאז  נֹוָדע,  ְיָטן  ּפַ ָאׁשּוב 

ֶתר.  ַהּכֶ ַרּקֹוַתי  ַעל  יּוַנח  ּבֹו,  י  ְלּתִ ִנְטּבַ

ר  ֲאׁשֶ זֹו  ָזִכיִתי,  ֱאמּוָנה  ּבֶ ם  ׁשָ י  ּכִ
ְך  ּכָ ַעל  ֶלֱאלִֹהים,  יר  ְכׁשִ ּתַ ָמה  ׁשָ ַהּנְ ֶאת 

ֵנֶזר.  ּבְ י  רֹאׁשִ יף  ִהּקִ ִביִבי,  ִמּסְ ְטרּוס  ּפֶ ָחג 

ָרִקיַע,  ֵמחּוג  ָמאֹור  ֵאֵלינּו  ִמֵהר  ֲאַזי 
ַהּקֶֹדׁש  ּכּוֵרי  ּבִ ִרי  ּפְ ּוָבא  ָצַמח  ם  ָ ִמּשׁ

ָאֶרץ. ּבָ ּתֹו  מֹוַרׁשְ ֶאת  ֵיׁשּוַע  ִהְנִחיל  ָלֶהם   15

דּוׁש  ּגָ ּה  ִלּבָ י,  ִבְרּתִ ּגְ ֵאַלי  ָרה  ּבְ ּדִ ָאז  אֹו 
ָהרֹוֵזן  הּוא  ה  ִהּנֵ ּוְרֵאה,  "ֵצא  ר:  אֹׁשֶ ּבְ

ָגִליְסָיה."  ּבְ ָלֶרֶגל  עֹוִלים  מֹו  ׁשְ ַבח  ׁשֶ ּבְ

זּוָגּה,  ן  ּבֶ ֶאל  ָסמּוְך  ְמַרֶחֶפת  יֹוָנה  מֹו  ּכְ
יף,  ַמּקִ ֶזה  ֶאת  ְוֶזה  ֶמד,  ַהּצֶ ּדֹוֶאה  הֹוֶמה, 
ֵרֵעהּו,  ֶאל  עֹוף  לּוָיה,  ּגְ תֹו  ִחּבָ ֶאת  יג  ַמּצִ
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ָרִאיִתי,  ה  ִהּלָ ַהּתְ ׁשֹוֵעי  ֶאת  ְך  ּכָ ה  ִהּנֵ
ידּו  ִהּגִ ָרָכה  ּבְ ְבֵרי  ּדִ ֵלב  ֵחֶפץ  ּבְ ְוֵהם 
ַבח.  ְוׁשֶ ל  ַהּלֵ ָנְתנּו  ֵעֶדן  ּבְ ה  ּתֶ ׁשְ ְוַלּמִ

ְוִאחּוִלים,  ָרכֹות  ּבְ ּמּו  ּתַ ׁשֶ ְלַאַחר  ַאְך 
ַנִים  ְ ַהּשׁ  ,coram me-ְו ּדּוָמם  ֵאַלי  ְסעּו  ּפָ

ִהּכּוִני.  ַסְנֵוִרים  ּבְ לֹוֶהֶבת  ֵאׁש  ּבְ ֵניֶהם  ּפְ

רּוַח  "הֹו,  לֹו:  אֹוֶמֶרת  יַאְטִריֶצ'ה,  ּבֵ ָכה  ִחּיְ ֲאַזי 
ְנִדיבּותֹו  ְזכּות  ּבִ ר  ֲאׁשֶ ה  ִהּלָ ּתְ ַרב 

ְסֻגּלֹוֶתיָה, ֶאת  ִלְרׁשֹם  ֵתנּו  ֵנִסּיָ ּכְ ָזְכָתה   30

ַמִים,  ׁשָ ְמרֹום  ּבִ עֹוֶלה  ְקָוה  ַהּתִ קֹול  ְיִהי 
ְלֵעת  ְתָך  ְסֻגּלָ ִהיא  ֲהלֹא  ְקָוה  ַהּתִ י  ּכִ

ֶתר."  ַהּיֶ ַעל  ֵיׁשּוַע  ֶכם  ּתְ ָלׁשְ ׁשְ ֶאת  ֶהֱעִדיף 

יַאְטִריֶצ'ה״ ּבֵ ִחְּיָכה  בלייק״ֲאַזי  ויליאם 
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ַעְצְמָך.  ּבְ ּוְבַטח  ֵרִעי,  ָך,  רֹאׁשְ "ָהֵרם 
ָהָאֶרץ  ִמן  ֵאֵלינּו  יל  ְעּפִ ַהּמַ ל  ּכָ ֵהן 

ָהֵעֶדן."  ַקְרֵני  אֹור  ּבְ ַנְפׁשֹו  ְצִריָכה  יל  ְלַהְבׁשִ

ָהַאֵחר,  ַהב  ַהּלַ אֹוִתי  ִנֵחם  זֹאת  ּכָ
אִתי,  ָנׂשָ ֶהָהִרים  ֶאל  ֵעיַני  ְוֶאת  ר,  ּבֵ ּדִ

ִמּקֶֹדם.  מּורֹוַתי  ׁשְ ַעל  ָרַבץ  ם  ְבּדָ ּכָ ר  ֲאׁשֶ

ַהְמרֹוָמם  נּו  ַמְלּכֵ ָחַפץ  ַחְסּדֹו  רֹב  "ּבְ
ְסָתִרים  ת  ּכַ ּוְבִלׁשְ בֹוא,  ּתָ מֹות  ֶטֶרם  ּבְ י  ּכִ
ַהּקֶֹדׁש.  ֵלי  ּכְ ל  ּכָ ין  ִמּבֵ ְבָחִרים  ּנִ ּבַ ְפּגֹׁש  ּתִ

ְלַמְעָלה,  ָהֱאֶמת  ֶאת  ְרֶאה  ּתִ ְלֵעת  ְוָכְך 
ב,  ַהּלֵ ְקַות  ּתִ ר  ְגּבַ ּתִ ּוְבֵרֶעיָך  ָך  ּבְ

ָאֶרץ." ּבָ ַהּטֹוב  ַאֲהַבת  ֶאת  ַהְמעֹוֶרֶרת  זֹו   45

ְוהֹוִסיף:  ַהב,  ַהּלַ ֵאַלי  ֵלאמֹר  ָסח  ְך  ּכָ
ָך,  ּבְ ְרָחה  ּפָ ְוֵאיְך  ָנא,  ֱאמֹר  ְקָוה,  ּתִ ִהיא  "ַמה 

ְמקֹורֹוֶתיָה."  ֵהן  ַמה  ּה,  ּבָ ָזִכיָת  יַצד  ּכֵ

ַאֲהָבה  ּבְ ר  ֲאׁשֶ ָהְרִחיָמִאית,  ְוִהיא, 
רֹוִמים,  ַלּמְ ִהְדִריָכה  ַהְמֻנּצֹות  ָנַפי  ּכְ

יָבה:  ֵהׁשִ י  ְחּתַ ּתַ ֵמרֹאׁש,  ָבַרי  ּדְ ֲהלֹא  ָצְפָתה 

ַחִיל  ן  ּבֶ נֹוַלד  לֹא  עֹוד  ה  ֵנִסּיָ ַהּכְ ְצָבא  "ּבִ
תּוב  ּכָ ְך  ּכָ ּלֹו,  ֶ ִמּשׁ ה  ַרּבָ ְקָותֹו  ּתִ ׁשֶ

יסֹוֵתינּו.  ּגֵ ַעל  אֹוָרּה  ַהּזֹוָרה  ֶמׁש  ֶ ּשׁ ּבַ

ַלִים  ְירּוׁשָ ֱאֵלי  ּבֹואֹו  ר  ֻהּתַ ן  ּכֵ ַעל 
ּה  ּבָ ִיְתּבֹוֵנן  ְלַמַען  ַהְיאֹור,  ֵמֶאֶרץ 

ֶחֶלד.  ּבַ ְלִמְלַחְמּתֹו  ָיבֹוא  ֵקץ  ֶטֶרם  ּבְ

 , ְנּתָ ִצּיַ ְלֵעיל  אֹוָתן  ַהּסּוְגיֹות  י  ּתֵ ׁשְ ַאר  ׁשְ
ְלַבֲעבּור  ִאם  י  ּכִ ָלַדַעת,  ְלַמד  ּתִ י  ּכִ לֹא 

ִים, ּתַ ְ ַהּשׁ ַעל  ְוֶקֶלס  ַבח  ׁשֶ ַבר  ּדְ יו  ִמּפִ ַמע  ׁשְ ּתִ  60
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אֹוָתן  ִיְמָצא  לֹא  הּוא  לֹו,  יַח  ַאּנִ אֹוָתן 
ֶהן.  ּבָ ֵאר  ְלִהְתּפָ ה  ִעּלָ ְולֹא  ָקׁשֹות 

ְלֵעֶזר."  ָיד  לֹו  יט  יֹוׁשִ ָהֵאל  ֵאפֹוא,  יב,  ָיׁשִ

יב  ֵמׁשִ דֹו  ִלְמַלּמְ ֻמְבָהק  ְלִמיד  ּתַ אֹותֹו  ּכְ
יֹוֵדַע,  ּתֹוָרתֹו  ֶאת  ָנכֹון,  ֵלב,  ֵחֶפץ  ּבְ
 , בֹוּהַ ּגָ ְלִצּיּון  הּוא  ָראּוי  י  ּכִ מֹוִכיַח 

ֻמְבַטַחת  ה  ּיָ ִצּפִ ִהיא  ְקָוה  "ַהּתִ י:  ָאַמְרּתִ
ַהּיֹוֵצא  ּפַֹעל  ִהיא  ָעִתיד,  ת  ְתִהּלַ ּבִ

ְסֻגּלֹוֵתינּו.  ְוֵעֶרְך  ֱאלִֹהים  ֵמֶחֶסד 

ים,  ַרּבִ ִמּכֹוָכִבים  יַע  ִהּגִ ֵאַלי  ָהאֹור 
י  ִלּבִ ּבְ אֹותֹו  ָנַסְך  ה  ִחּלָ ּתְ ׁשֶ ִמי  אּוָלם 

 . ֱאלֹּהַ ֵרי  ַזּמָ דֹול  ּגְ ַח,  ַהְמַנּצֵ ָהָיה 

ָפסּוק  ּבְ הּוא  ר  ׁשָ ְך  ּכָ ְבָך',  'ְוִיְבְטחּו 
מֹוִני  ּכָ ּוִמי  ֶמָך',  ׁשְ 'יֹוְדֵעי  ים,  ִהּלִ ִמּתְ

? ֱאלֹּהַ ם  ׁשֵ ֶאת  ֵיַדע  ְולֹא  ֲאִמין  ַהּמַ  75

ָנַסְכּתָ  י  ִלּבִ ּבְ ה  ַאּתָ ָנַסְך,  הּוא  ׁשֶ ם  ּוְכׁשֵ
ִמְמָטֶריָך,  ּבְ ָרוּוי  ֶרת,  ִאּגֶ ּבָ ָבֶריָך  ּדְ

י."  ִהְמַטְרּתִ אֹוָתם  ֲאִני  ֵרַעי  ַנְפׁשֹות  ַעל 

ַהַחי  ּוְבֵחיקֹו  אֹוֵמר,  ָבִרי  ּדְ עֹוִדי 
ָרק  ַהּבָ ֶנֶפץ  מֹו  ּכְ ָמה,  ׁשָ ַהּנְ ַלַהב  ל  ׁשֶ

ְלֶפַתע;  ִלּבֹו  ִנְרַעד  ִלְרִסיִסים,  ר  ּבַ ִנׁשְ

י  ּבִ ׁשֶ "ָהַאֲהָבה  יו:  ּפִ ֵהִפיַח  ֲאַזי 
ִני  ּוַ ּלִ ׁשֶ ר  ַהּיֹׁשֶ ְזכּות  ּבִ עֹוד  ּבֹוֶעֶרת 

י,  ּתִ ָנַטׁשְ י  ַחּיַ ֵדה  ׂשְ ֶאת  ּבֹו  ׁשֶ יֹום  אֹותֹו  ַעד 

 – ְקָוה  ַהּתִ ַעל  ִנית  ׁשֵ ִלי  מֹוָרה  ר  ֲאׁשֶ זֹו  ִהיא 
ִלי  ה  ַגּלֶ ּתְ ִאם  ַמח  ֶאׂשְ יַח,  ָלׂשִ  – ָך  ִלּבְ ת  ֶחְמּדַ

צֹוֶפֶנת."  ֲעבּוְרָך  ּבַ ָך  ְלַדְעּתְ ּזֹו  ַמה 
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ה "ְוַהֲחָדׁשָ י,  ַסְחּתִ ָנה,״  ַהְיׁשָ ִרית  "ַהּבְ
ֶלֱאלִֹהים,  ְקרֹוָבה  ֶנֶפׁש  ּבְ ִסיָמן  נֹוְתנֹות 

ּתֹוֶחֶלת. ָמעּותֹו  ַמׁשְ ה  ַהּזֶ יָמן  ַהּסִ ִלי   90

לּו  ַהּלָ מֹות  ׁשָ ַהּנְ י  ּכִ ָסח  ְעָיהּו  ְיׁשַ ֵהן 
ע, ְוֶיׁשַ ְצָדָקה  ְמִעיל  ֶנה,  ִמׁשְ ְגֵדי  ּבִ ׁשּו  ִיְלּבְ

ִייָרׁשּו.  ָלֵכן  עֹוָלם  ְמַחת  ׂשִ ּוְבַאְרָצן 

ח  ַהּצַ ן  ּוְלִבְגּדָ ָהֵהן  מֹות  ׁשָ ַלּנְ
ירֹות  ִויׁשִ ׁשּוטֹות  ּפְ ים  ִמּלִ ּבְ עֹוד  ֵהיִטיב 

ָאִחיָך."  ֲחזֹונֹו  ּבַ ִהיר  ּבָ רּוׁש  ּפֵ ָלֵתת 

ַמע,  ִנׁשְ  ’sperent in te‘ י,  ְמּתִ ּיַ ּסִ ֶ ִמּשׁ ה,  ִחּלָ ּתְ
ָהֵאל  ת  ְרּכַ ּבִ ַבר  ּדְ ַעל  ינּו.  ָראׁשֵ ֵמַעל  ִהְדֵהד 

ַהב.  ַהּלַ ֵלי  ַמְעּגְ קֹוָלם  ּבְ יבּו  ֵהׁשִ

– יּהַ  ִהְגּבִ ֶאָחד  ָמאֹור  ֲאַזי,  מֹות,  ׁשָ ַהּנְ ין  ּבֵ
מֹוהּו,  ּכָ ֶאָחד  ָהָיה  ַסְרָטן  ּכֹוְכֵבי  ין  ּבֵ לּו 

חֶֹרף.  ּבַ ִהיר  ּבָ ְלאֹור  הֹוֵפְך  ַיְרחֹו  ָהָיה 

ְוחֹוֶבֶרת  ָמה  ַהּקָ עֹוֶלֶזת  תּוָלה  ּבְ ּוְכמֹו 
ְכלּולֹוֶתיָה,  ּבִ ַעְלָמה  ִלְכבֹוד  ָהרֹוְקִדים  ֶאל 

ַאֶחֶרת, ה  ִעּלָ ל  ּכָ אֹו  ֲאָוה  ִמּגַ ְולֹא   105

ֵרב  ַהּקָ ָרִאיִתי,  ַהּזַֹהר  ֵאר  ּפְ ֶאת  ְך  ּכָ
ו  ַיְחּדָ ַהְמחֹוְלִלים  אֹורֹות  ַהּמְ ֶצֶמד  ֶאל 

ַנִים.  ְ ַהּשׁ ַאֲהַבת  ֶאת  ַהּתֹוֵאם  ְלַלַחן 

ֶמר;  ְוַלּזֶ הּוא  ָחַבר  ָמחֹול  ל  ְלַמְעּגַ
ּדֹוֶמֶמת,  ה  ּלָ ּכַ ּוְכמֹו  נּוָעה,  ּתְ ְללֹא  י,  ִבְרּתִ ּגְ

ֵעיֶניָה.  ֶאת  נֹוֶתֶנת  ַהּזֹאת  ֲחבּוָרה  ּבַ

ְקַנאי  ַהּשַׂ ֵיׁשּוַע  ָהִאיׁש,  ה  "ִהּנֵ ָאְמָרה, 
ִנְבַחר  ָלב  ַהּצְ ּוִמן  ָחֵזהּו,  ֱאֵלי  ָאַסף 

ֵיׁשּוַע."  ְלֵאם  ִלְדאֹג  ּכֹוֶאֶבת,  ָלה  ְלַמּטָ

Dante Book 3.indb   260 6/7/2009   2:11:34 PM



261
העדן

ָטּה  ַמּבָ ֶאת  אּוָלם  ָבֶריָה,  ּדְ י  ִבְרּתִ ּגְ ָמה  ִסּיְ
ָהיּו  ְרֶאה,  ַהּמַ ִמן  יָקה  ִהּתִ לֹא  יַאְטִריֶצ'ה  ּבֵ

קֶֹדם.  ּכְ ה  ֲעׂשֶ ּנַ ּבַ ְנעּוצֹות  ֵעיֶניָה 

ׁשּום  ַעל  ֵעיָניו  י  ּתֵ ׁשְ ּבִ ל  ַהְמַפְלּבֵ ִאיׁש  ּכְ
ה  ַחּמָ ִלּקּוי  אֹור  ּבְ ִלְראֹות  ׁש  ִהְתַעּקֵ ׁשֶ

מֹוהּו ּכָ ַסְנֵוִרים,  ּבְ ה  ֻהּכָ ְך  ּכָ ב  ְוַאּגַ  120

ָהַאֲחרֹון,  ַהב  ּלַ ּבַ ֵעיַני  ֶאת  י  ָנַתּתִ
ֵעיֶניָך  ִחית  ׁשְ ּתַ ַמה  "ַעל  קֹול:  י  ַמְעּתִ ָ ּשׁ ׁשֶ ַעד 

ֵאיֶנּנּו?  ָלל  ּכְ ׁשֶ ָבר  ּדָ ִלְראֹות  יֹון  ִנּסָ ּבְ

ְוָכְך  ּגּוִפי,  ָהָיה  ְלָעָפר  ָאֶרץ  ּבָ
ַלּיֹום  ַעד  ֶתר  ַהּיֶ ל  ּכָ ִעם  ֵאר  ָ ִיּשׁ הּוא 

ַצח.  ַהּנֶ ִאיַפת  ׁשְ ֶאת  עּוֵרנּו  ׁשִ יַע  ּבִ ַיׂשְ

ַמְעָלה  ִהְרִקיעּו  ר  ֲאׁשֶ ָהֵהם  אּוִרים  ֵני  ׁשְ ַרק 
ִמְנָזֵרנּו.  ָתֵאי  ּבְ ֶנה  ִמׁשְ ִלימֹות  ּגְ סּוָתם  ּכְ

ָלָאֶרץ."  ֲחָזָרה  א  ׂשָ ַהּזֹאת  ׂשֹוָרה  ַהּבְ ֶאת 

ְלֶהֶבת,  ַ ַהּשׁ חּוג  ַקט  ׁשָ יו,  ּפִ ֶאת  ַתח  ּפָ ְלֵעת 
יר  ִ ַהּשׁ ְצִליֵלי  ְוַגם  חֹוֵלל,  ִמּלְ ָחַדל 

ָנַדּמּו,  מֹות  ׁשָ ַהּנְ לֹוׁש  ׁשְ ֶהֱעלּו  ׁשֶ

ְלֶפַגע,  ׁש  ֵמֲחׁשָ אֹו  ְיִגיָעה  ֵמרֹב  ְך  ּכָ
ֶמֶרץ  ּבְ ּכֹה  ַעד  ָחְתרּו  ר  ֲאׁשֶ ׁשֹוִטים  ַהּמְ

ִים. ַהּמַ ִמן  ָיִגיחּו  רֹוִקית  ׁשְ ַהּמַ ִלְצִליל   135

ַהְמסֶֹעֶרת,  רּוִחי  ה  ָרְגׁשָ ָמה  ַעד  ֲאָהּה, 
יַאְטִריֶצ'ה,  ּבֵ י  ִבְרּתִ ּגְ ֵני  ּפְ ֶאל  י  ֵהַסְבּתִ ֵעיַני  ְלֵעת 

ֲהַגם אֹוָתּה,  רֹוֶאה  ֲאִני  ֵאין  ׁשֶ ִלְמצֹא 

ר. אֹׁשֶ ל  ׁשֶ ֶזה  ֶחֶלד  ּבְ י  ְבּתִ ִנּצַ ָיָדּה  ּלְ ׁשֶ   139
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ן  ְלַסּנֵ ָבֶריָך  ּדְ ָעֶליָך  ׳ָאֵכן  ָסח:  ״ֵעת 

הּוא  ָהָיה  ִמי  ִלי  ֱאמֹר  ִמּזֹו.  ה  ּקָ ּדַ ָנָפה  ּבְ

יָך?׳"  ִחּצֶ ִהְדִריְך  ְוָקא  ּדַ ֶזה  ַיַעד  ֶאל  ר  ֲאׁשֶ

ד. ג. 
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קנטו עשרים ושישה 
 

אדם  וסיבותיה.  לאלוהים,  דנטה  של  אהבתו  בסוגיית  דנטה  את  בוחן  יוחנן  הקדוש 
הראשון מסביר לו את מהות החטא הקדמון, קובע את המועד המדויק למעשה בריאת 

הארצי. העדן  בגן  שבילה  הזמן  ועל  דיבר  בה  הלשון  על  וַמרצה  האדם, 

ֶנְחָרד  ַסְנֵוִרים,  ּבְ ה  ֻמּכֶ ָאנִֹכי  עֹוד 
א,  ִסּמֵ ֵעיַני  ֶאת  ׁשֶ ְלֶהֶבת  ַ ַהּשׁ ִמּזַֹהר 

ִמיַע:  ִהׁשְ ָברֹו  ּדְ ׁשֶ קֹול  י  ִלּבִ ׂשּוַמת  ּתְ ֵהֵסב 

ֵעיֶניָך,  ַמְרֵאה  ּה  ּבָ ׁשֶ ָהֵעת  ְלאֹוָתּה  "ַעד 
ָהָראּוי  ִמן  ָיׁשּוב,  ָאַבד,  ִגיִני  ּבְ ׁשֶ

יַח.  ְוׂשִ יג  ׂשִ ּבְ א  ְנַמּלֵ ה  ַהּזֶ ַמן  ַהּזְ ֶאת  ׁשֶ

ָרה  ּטָ ַהּמַ ִהיא  ַמה  ֱאמֹר,  ֵאפֹוא,  ָהֵחל, 
ַחד,  ּפַ ְוַאל  ׁשֹוֶאֶפת,  ָך  ַנְפׁשְ ֵאֶליָה 

ֵעיֶניָך.  ְמאֹור  ָאַבד  לֹא  ַאְך  ע  ִנְפּגַ ָאְמָנם 

ֶדֶרְך  ּבְ אֹוְתָך  ּתֹוִליְך  ר  ֲאׁשֶ ִביָרה  ַהּגְ י  ּכִ
ֵעיֶניָה  ּבְ ַהּכֹוַח  ָהֱאלִֹהים,  ְמחֹוזֹות 

ֲחַנְנָיהּו."  ל  ׁשֶ ָיָדיו  ּבְ ָהָיה  אֹון  ּכָ מֹותֹו  ּכְ

ם  ֻמְקּדָ ּבְ אֹו  ְמֻאָחר  "ּבִ י,  ָאַמְרּתִ ּה,"  ִלּבָ ְרצֹון  "ּכִ
ַער  ׁשַ ֵעיֶניָה  ָהיּו  ָמזֹור,  ָלֶהן  ִביא  ּתָ

ֲעַדִין. י  ּבִ לֹוֶהֶטת   – ֵאׁש  ּבְ ְרָצה  ּפָ ְרּכֹו  ּדַ  15

יַע,  ּבִ ַמׂשְ ָרצֹון  ַהּזֹאת  ָחֵצר  ּבֶ ׁשֶ ַהּטֹוב 
ְואֹוֶמָגה,  ַאְלָפה  הּוא  ַהּקֶֹדׁש  ְתֵבי  ּכִ ְלָכל 

ַלַחׁש."  ּבְ אֹו  ָרם  קֹול  ּבְ ִלי  קֹוֵראת  ָהַאֲהָבה 

ַחד  ִמּפַ אֹוִתי  ְחֵרר  ׁשִ ר  ֲאׁשֶ ה  ַהּזֶ ַהּקֹול 
ִהּכּוִני,  ַסְנֵוִרים  ֵעת  ֵעיַני  ַמְרֵאה  ָאְבַדן 
ּוְלׂשֹוֵחַח,  ָלׁשּוב  ֶחְפִצי  ֶאת  ִלי  יב  ֵהׁשִ
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ן  ְלַסּנֵ ָבֶריָך  ּדְ ָעֶליָך  "ָאֵכן  ָסח:  ֵעת 
הּוא  ָהָיה  ִמי  ִלי  ֱאמֹר  ִמּזֹו.  ה  ּקָ ּדַ ָנָפה  ּבְ

יָך?"  ִחּצֶ ִהְדִריְך  ְוָקא  ּדַ ֶזה  ַיַעד  ֶאל  ר  ֲאׁשֶ

ַהִפילֹוסֹוְפָיה,  "ָחְכַמת  לֹו:  י  ְבּתִ ֵהׁשַ ְך  ּכָ ַעל 
ַמִים,  ָ ִמּשׁ ֶכת  מֹוׁשֶ ּכָֹחּה  ְמכּות  ְוַהּסַ

יעּו.  ִהְטּבִ י  ִלּבִ ְסגֹור  ּבִ ָהַאֲהָבה  פּוס  ּדְ ֶאת 

ה  ְמַלּבֶ מּוָבן,  הּוא  ׁשֶ ָכל  ּכְ ַהּטֹוב,  ן  ּכֵ ׁשֶ
ָכל  ּכְ ֵכן  י  ּכִ ה  ִהּנֵ ָהַאֲהָבה.  ֵאׁש  ֶאת 
ַיַחד. ם  ּגַ ָהַאֲהָבה  ה  ַרּבָ ַהּטֹוב  ַרב  ׁשֶ  30

ָהֱאֶמת  ֶאת  ִלְראֹות  ר  ְכׁשָ ַהּמֻ ל  ּכָ ן  ּכֵ ַעל 
הּוא  ָנע  ִנְסֶמֶכת,  ַהּזֹו  ָהֵעדּות  ָעֶליָה 

ָלנּוַע  ְוחֹוָבתֹו  ַאֲהָבה  כַֹח  ּבְ

ֶנת  ְמֻצּיֶ ּכֹה  ִהיא  ׁשֶ ַהּזֹאת,  ְמִצית  ַהּתַ ֶאל 
ה  ּנָ ִמּמֶ קֹוֵרן  ר  ֲאׁשֶ ִמּזַֹהר  ְלַבד  י  ּכִ ַעד 

ְמאּוָמה.  ֶוה  ׁשָ ֵאינֹו  ָלּה  ִמחּוָצה  ַהּטֹוב 

ָאִריְסטֹו;  אֹוָתּה  ִהְבִהיר  ִלי,  ְנִהיָרה  זֹו  ֱאֶמת 
ֶדם  ִמּקֶ ָהַאֲהָבה  יג  ִהּצִ ר  ֲאׁשֶ ֶזה  הּוא 

ַצח.  ַהּנֶ ּיֹות  ֵיׁשֻ ּבְ ְבָרא  ַהּנִ ל  ּכָ ֵאם  ּכְ

ּה,  ּלָ ּכֻ ָהֱאֶמת  ֶאת  ר  ַהְמַחּבֵ ְוָכְך 
ִמיַע,  ִהׁשְ ֶהָעָנן  ִמן  ָברֹו  ּדְ ה  מֹׁשֶ ֶאל  ֵעת 

ֶניָך.'  ּפָ ַעל  טּוִבי  ל  ּכָ ַאֲעִביר  'ֲאִני  אֹוֵמר: 

ָבֶריָך,  ּדְ ֶאת  ַתְבּתָ  ּכָ ְלֵעת  ה  ַאּתָ ם  ּגַ ְך  ּכָ
יָת  ּלִ ּגִ ׁשֹוָנה,  ׂשֹוָרה  ּבְ ל  ִמּכָ יֹוֵתר  ְוָכְך 

ָאֶרץ." ּבָ מּוָתה  ּתְ ִלְבֵני  ָהֵעֶדן  ֵרי  ִמְסּתְ ֶאת   45

ְוֵכן  ֱאנֹוׁש  בּוַנת  ּתְ תֶֹקף  "ּבְ אֹוֵמר:  יו  ַמְעּתִ ׁשְ
ִהי  ּתְ ָהָרׁשּות  ל  ׁשֶ ַסְמכּוָתּה  תֶֹקף  ּבְ

ַמְעָיֶניָך.  רֹאׁש  ּבְ ָלֵאל  ַאֲהָבְתָך 
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ִכים  מֹוׁשְ ר  ֲאׁשֶ ׁשֹוִנים  ָבִלים  ּכְ ָנם  ֶיׁשְ ִאם  ַאְך 
ה  ּמָ ּכַ ֵנַדע  ְוָכְך  ר,  ּבֵ ּדַ ֵאָליו,  אֹוְתָך 

יָעה."  ִהְטּבִ ָך  ִלּבְ ְסגֹור  ּבִ ַאֲהָבה  ִים  ּנַ ׁשִ

ָלל  ּכְ ֵיׁשּו,  ר  ֶנׁשֶ ל  ׁשֶ דֹוׁש  ַהּקָ ַעד  ַהּיַ
י  ָיַדְעּתִ ה  ַעּתָ ָאֵכן,  ר.  ִנְסּתַ לֹא  י  ּנִ ִמּמֶ

יַע.  ּבִ ַאׂשְ ְרצֹונֹו  ֶאת  ְלַמַען  ָבַרי  ּדְ ַלֲערְֹך 

אֹוָתן  ל  ּכָ י  ּבִ "ָחְברּו  ׁשּוב:  י  ַתְחּתִ ּפָ ֲאַזי 
כָֹחן  ּבְ ֵיׁש  ר  ֲאׁשֶ  , ְרּתָ ִהְזּכַ יכֹות  ׁשִ ַהּנְ

 . ֱאלֹּהַ ְלַאֲהַבת  ָהִאיׁש  ֵלב  ֶאת  ְלָהֵסב 

י,  ּלִ ׁשֶ ְוִקּיּוִמי  ֵבל  ַהּתֵ ל  ׁשֶ ִקּיּוָמּה 
ִקּיּוֵמנּו,  ְלַמַען  ּבֹו  ר  ִנְתַיּסֵ ֶות  ַהּמָ

ַמִים, ׁשָ ְיֵרֵאי  ין  ִמּבֵ מֹוִני  ּכָ ים  ַרּבִ ְקַות  ּתִ  60

קֶֹדם,  י  ְרּתִ ִהְזּכַ אֹוָתּה  בּוָנה  ּתְ ִעם  י  ּבִ ָחְברּו 
צּוִני,  ִחּלְ ְלחֹוף  חֹוֵטאת  ַאֲהָבה  ל  ׁשֶ ם  ִמּיָ

ָמָצאִתי. ּוְפדּות  ֱאֶמת  ַאֲהַבת  ּבֹו  ר  ֲאׁשֶ  

ַצח  ַהּנֶ ן  ְסּתַ ּבֻ ֲעֵלי  ִלְכַלל  ר  ּוַבֲאׁשֶ
ַיַחס  ּבְ אֹוָתם  אַֹהב  ן,  ַהּגַ ֱאלֵֹהי  ל  ׁשֶ

יַע."  ּפִ ִהׁשְ ֵמֶהם  ֶאָחד  ל  ּכָ ַעל  ׁשֶ הּוא  ַלּטֹוב 

ָענֹג  יר  ׁשִ י,  ְמּתִ ִסּיַ ָבַרי  ּדְ ֶאת  ׁשֶ ּכְ ד  ִמּיָ
יַאְטִריֶצ'ה,  ּבֵ י  ִבְרּתִ ּגְ ֲאַזי  ָרִקיַע,  ְמרֹום  ּבִ ִהְדֵהד 
ֵהִריָעה.  ֲאֵחִרים  ִעם  ָקדֹוׁש!"  ָקדֹוׁש,  "ָקדֹוׁש, 

ָנֵתנּו,  ׁשְ ְפַרע  ּתִ ה  ַחּדָ אֹור  ֶרן  ּקֶ ׁשֶ ם  ּוְכׁשֵ
ג  ְמַדּלֵ ה  ָהְרִאּיָ חּוׁש  ל  ׁשֶ רּוחֹו  ן  ּכֵ ׁשֶ

ַהּזַֹהר,  מֹוֵקד  ִלְקַראת  זֹו  ֶאל  זֹו  ֵמַעִין 

ּתֹוֶעה  ֵעיָניו  ַמְרֵאה  ָנת,  ְ ִמּשׁ ִקיץ  ְוַהּמֵ
ֲעצֹות  אֹוֵבד  ָנבֹוְך,  ַהּזֹוֵהר,  ּבַֹהק  ּבַ

ַעת, ַהּדַ ּקּול  ׁשִ ֵאָליו  ב  ְוׁשָ חֹוֵזר  ׁשֶ ַעד   75
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 – ֵעיֶניָה  אֹור  ּבְ י  ִבְרּתִ ּגְ ָקה  ִסּלְ ֵמֵעיַני  ְך  ּכָ
 – ְועֹוד  ִמיל  ֶאֶלף  ל  ׁשֶ ים  ְלֶמְרַחּקִ קֹוֵרן 

ָרִאיִתי  ׁשֶ ַעד  ּומֹוץ,  ַקׂש  ַקׂשְ ל  ׁשֶ ֶמץ  ׁשֶ ל  ּכָ

קֶֹדם.  ָרִאיִתי  ֶ ִמּשׁ טֹוב  ְוָהְלָאה  אן  ִמּכָ
יַאְטִריֶצ'ה  ּבֵ ֶאת  י  ַאְלּתִ ׁשָ ֶהֶלם  ּבְ ה  ֻמּכֶ ּוְכמֹו 

יֵנינּו.  ּבֵ ָהאֹורֹות  ִמן  ָהְרִביִעי  ַבר  ּדְ ַעל 

ְרַנִים,  ַהּקַ ֵאּלּו  "ּבְ י:  ִבְרּתִ ּגְ ִלי  יָבה  ֵהׁשִ
ֶאת  ְמָצא  ּתִ ה  ִהּנֵ ָהֵאל,  ַאֲהַבת  ּבְ ּבֹוְרקֹות 
ֶצֶלם."  ּבְ ֱאלִֹהים  ל  ׁשֶ ָידֹו  רּוֵאי  ּבְ ִראׁשֹון 

ַער,  ּסַ ּבַ ְרּתֹו  ַצּמַ ֶאת  ה  ַמּטֶ ָהִאיָלן  מֹו  ּכְ
ְלֵאיָתנֹו,  חֹוֵזר  ָהרּוַח  ֲחלֹף  ְוִעם 

ַזע,  ַהּגֶ ף  ּקֵ ִמְזּדַ ב  ׁשָ ַרב  י  ּכִ ּוְבכֹחֹו 

י,  ָרַכְנּתִ ָהלּום  ָרה  ּבְ ּדִ עֹוד  ל  ּכָ ָאנִֹכי,  ְך  ּכָ
י  ּבִ ָלַהט  ר  ֲאׁשֶ ָבִרי  ּדְ לֹוַמר  ֶחְפִצי  ָאז  ַרק 

י ָזַקְפּתִ י  רֹאׁשִ ֲאַזי  יב,  ֵהׁשִ ְטחֹוִני  ּבִ ֶאת   90

ר  ֲאׁשֶ ְיִחיד  ִרי  ּפְ "הֹו,  ְלָפָניו:  י  ְוַסְחּתִ
ַקְדמֹון,  ָאב  הֹו,  ֵלם,  ׁשָ ְמַעט  ּכִ ְוהּוא  ִנְבָרא 
ַיַחד.  ם  ּגַ ן  ּבֵ ת  ְוֵאׁשֶ ת  ּבַ ִהיא  ה  ּלָ ּכַ ל  ּכָ לֹו 

 
זֹאת,  ּבָ ָך  ׁשְ ֲאַבּקֶ ה  ַרּבָ ַהְכָנָעה  ּבְ

 , ָיַדְעּתָ ֶחְפִצי  ֶאת  ֵהן  ֵאַלי,  ר  ּבֵ ּדַ א,  ָאּנָ
ִלְדָבֶריָך.״ ַאְפִריַע  ְלַבל  ֵאפֹוא  קֹט  ֶאׁשְ

ִלְכסּוָתּה, ַחת  ִמּתַ ֶלת  ִנְפּתֶ ה  ְוַחּיָ ֵיׁש 
ָלַעִין  ה  ְמַגּלָ ִהיא  ִרְגׁשֹוֶתיָה  ֶאת  ְוָכְך 

נּועֹוֶתיָה.  ּתְ ִעם  ְרטֹט  ּתִ ִהיא  ַאף  סּוָתּה  ּכְ ן  ּכֵ ׁשֶ

 – ִלי  ֶהְרָאה  רּוִאים  ַהּבְ ין  ּבֵ ָהִראׁשֹון  ם  ּגַ מֹוָתּה  ּכְ
ַרּבּו  י  ּכִ  – ָיָדּה  ְוַעל  ִלְכסּותֹו  ַחת  ִמּתַ

ר.  אֹׁשֶ ִלי  ְלַהֲעִניק  ְמָחתֹו  ְוׂשִ ֶחְפצֹו 
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ִהְצַהְרּתָ  ּלֹא  ׁשֶ "ֲהַגם  ֵלאמֹר:  ַתח  ּפָ ֲאַזי 
ה  ַהְרּבֵ ּבְ טֹוב  אֹותֹו  ֵאַדע  ְרצֹוְנָך,  ַעל 
ֵעיֶניָך. ּבְ ּתֶֹקף  ר  ּבַ ִנְרֶאה  ר  ֲאׁשֶ ל  ִמּכָ  105

רֹוֶאה,  ֲאִני  ַהּכֹל  ֱאֶמת  ַמְרַאת  ּבְ י  ּכִ
עֹוד  ּבְ ּתֹם,  ַעד  יג  ּצִ ּתַ ּוְפָרט  ָרט  ּפְ ל  ּכָ ְוזֹו 
ָאחֹוָרה.  אֹוָרּה  יב  ְלָהׁשִ ָיכֹול  ָבר  ּדָ ֵאין  ׁשֶ

ָחְלפּו  ּדֹורֹות  ה  ּמָ ּכַ מַֹע  ִלׁשְ ְרֶצה  ּתִ ה  ִהּנֵ
ָהֵעֶדן,  ַגן  ּבְ ָהֵאל  יַבִני  הֹוׁשִ ּבֹו  ִמּיֹום 

יַאְטִריֶצ'ה,  ּבֵ ֲעלֹות  ּמַ ּבַ אֹוְתָך  ּתֹוִליְך  ֵאָליו 

ּוֶמה  ֵעיַני,  ֶאת  ּבֹו  י  ֵהַזְנּתִ ְזַמן  ה  ְוַכּמָ
ָהַרב,  ְלַזֲעמֹו  ֱאֶמת  ת  ִעּלַ ָהְיָתה 
יָה.  ְצּתִ ְוִאּמַ ּה  ּבָ י  ְרּתִ ּבַ ּדִ ָפה  ְוַהּשָׂ

ַעת  ַהּדַ ֵמֵעץ  ִרי  ּפְ ל  ׁשֶ ַטֲעמֹו  לֹא  ִני,  ּבְ י,  ּכִ
ֵמִניַע,  ְך  ָ ַהְמֻמּשׁ י  ְלֵגרּוׁשִ ָהָיה 

ַאֶחֶרת.  ְולֹא  ִהיא  ַרק  בּול,  ַהּגְ ִריַצת  ּפְ ִאם  י  ּכִ

ִים  ּתַ ּוׁשְ ֵמאֹות  לֹוׁש  ּוׁשְ ֲאָלִפים  ַעת  ַאְרּבָ
 – ּתֹוֵקק  ִמׁשְ י  ְבּתִ ָיׁשַ ֶזה  ִליְמּבֹו  ּבְ ִנים  ׁשָ

ֵאֶליָך. ְלָחה  ׁשָ ָך  ִבְרּתְ ּגְ ֶוְרִגיְליּוס  ֶאת  ּנּו  ִמּמֶ  120

ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ ֶאת  ָרִאיִתי  ָאֶרץ  ּבָ ּוְבעֹוִדי 
ְנִתיֶביָה  ּבִ ָעִמים  ּפְ ֵמאֹות  ע  ּוְתׁשַ ים  לֹוׁשִ ׁשְ

ְוסֹוֶבֶבת.  חֹוֶזֶרת  ָהאֹורֹות  ל  ּכָ ֵני  ּפְ ַעל 

ָהעֹוָלם  ִמן  ָחְדָלה  ּה  ּבָ י  ְרּתִ ּבַ ּדִ ׁשֹון  ַהּלָ
ִלְגמֹר  ׁשּו  ּקְ ּבִ ִנְמרֹוד  י  ַאְנׁשֵ עֹוד  ׁשֶ ִלְפֵני 

ִלימּו.  ִהׁשְ לֹא  ה  ֵהּנָ ַעד  ְנָין  ַהּבִ ְמֶלאֶכת  ֶאת 

בּוָנה ַהּתְ ׁשֶ ָלַעד  ָבר  ּדָ ַרד  ׂשָ לֹא  י  ּכִ
מּוָתה  ּתְ ן  ּבֶ ל  ׁשֶ ִטְבעֹו  ִגין  ּבְ זֹאת  ֵהִקיָמה, 

ָרִקיַע.  נּוַעת  ּתְ י  ּפִ ַעל  ַטֲעמֹו  ֶאת  ַלֲהפְֹך 
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ַבע,  ַהּטֶ ה  ַמֲעׂשֵ ִהיא  ָהָאָדם  ל  ׁשֶ ְלׁשֹונֹו 
ַאֶחֶרת,  אֹו  זֹו  ָלׁשֹון  ּבְ רּו,  ַדּבְ ּתְ ֵאיְך  אּוָלם 

ֵהִניַח. ִלְבִחיַרְתֶכם  יֵדיֶכם,  ּבִ זֹאת  ֶאת   135

ַהּתֶֹפת,  ִיּסּוֵרי  ֶאל  י  ִרְדּתִ ֶטֶרם  ּבְ
ָהרּוַח  קֹוַרת  ְמקֹור  ֲעֶלה,  ַהּנַ ַהּטֹוב 

ָאֶרץ.  ּבָ 'ָיּה'  מֹו  ׁשְ ִנְקָרא  ָהְיָתה,  סּוִתי  ּכְ ר  ֲאׁשֶ

זֹאת  י  ּכִ 'ֵאל'  מֹו  ׁשְ ִנְקָרא  ן  ִמּכֵ ְלַאַחר 
 – ד  ּבַ ַעל  ָעֶלה  מֹותֹו  ּכְ ָהָאָדם,  ל  ׁשֶ ְרּכֹו  ּדַ

מֹוִפיַע.  ַאֵחר  יו  ְחּתָ ּתַ ּוְכָבר  ִיְנׁשֹר  ה  ִהּנֵ

 – ם  ַהּיָ ב  ִמּלֵ עֹוֶלה   – ָהָהר  ת  ְסּגַ ּפִ רּום  ּבְ
חֹוֵטא,  ְך  ּכָ ְוַאַחר  ה,  ִחּלָ ּתְ ם  ּתָ ָחִייִתי 

ַאֲחֶריָה, ׁשֶ זֹו  ֶאל  ִראׁשֹוָנה  ָעה  ָ ִמּשׁ

ֶמׁש.״ ֶ ַהּשׁ ְנִתיב  ּבִ ָחָדׁש  ְרִביַע  ֵצאת  ּבְ ית  ִ ּשׁ ׁשִ   145
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ּוְלרּוַח  ן  ַלּבֵ ָלָאב,  ה  ּוְתִהּלָ ַבח  "׳ׁשֶ

ִמְזמֹור,  ּבְ ָהֵעֶדן  ַצח  ּפָ ְך  ּכָ ַהּקֶֹדׁש!׳ 

י״ ְבּתִ ִהְקׁשַ ֻמְקָסם,  י  ּלִ ּכֻ ֶהָענֹג,  ַחן  ַלּלַ

ד. ג. 
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קנטו עשרים ושבעה

כיוון שהאורים סיימו את המזמור בשבח השילוש הקדוש, פטרוס הקדוש פורץ בדברי 
ביאטריצ'ה  האמפיריום.  מחוז  אל  באים  והכול  חוטאים,  אפיפיורים  כנגד  וזעם  תוכחה 
 .Primum Mobile-ה הוא  הראשון,  המניע  מצוי  בו  התשיעי,  הרקיע  אל  נישאים  ודנטה 
בדברי  מאריכה  העדן,  רקיעי  של  טבעם  בסוגיית  הרצאה  ביאטריצ'ה  נושאת  עתה 

בחלד. מוסרית  תחייה  ומנבאת  המושחתים,  התמותה  בני  אודות  תוכחה 

ּוְלרּוַח  ן  ַלּבֵ ָלָאב,  ה  ּוְתִהּלָ ַבח  "ׁשֶ
ִמְזמֹור,  ּבְ ָהֵעֶדן  ַצח  ּפָ ְך  ּכָ ַהּקֶֹדׁש!" 

י.  ְבּתִ ִהְקׁשַ ֻמְקָסם,  י  ּלִ ּכֻ ֶהָענֹג,  ַחן  ַלּלַ

ְלִחּיּוְך  יִתי  ּמִ ּדִ ֵעיַני  ָראּו  ׁשֶ ֶאת 
ָהְרָגׁשֹות  ַסֲעַרת  ּלֹו,  ּכֻ ַהְיקּום  ל  ׁשֶ

ַמע.  ְוׁשֶ יֹון  ִחּזָ ּבְ ָחה  ּלְ ּפִ י  ִלּבִ ְסגֹור  ֶאת 

ְחַסְרָנה  ּתֶ ְלֵתאּורֹו  ר,  אֹׁשֶ ָהּה,  עֹוֵלץ,  ֵלב  ָהּה, 
ְוַאֲהָבה  לֹום  ׁשָ י  ַחּיֵ ֲאָהּה,  ים,  ִמּלִ

ַאֶחֶרת!  ׁשּוָקה  ּתְ ְנטּול  ר  ָהעֹׁשֶ אּות  ַוּדָ ָהּה, 

ֵעיַני,  מּול  ֶאל  ָעְמדּו  ָהבֹות  ַהּלֶ ע  ַאְרּבַ
ָלִראׁשֹוָנה, ֵאַלי  ָאה  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ְוזֹו 

ְוזַֹהר.  ֵאת  ׂשְ ֶיֶתר  ּבְ ּה  ְלַהְבּתָ ׁשַ ִהְבִליָחה 

ה  ֵהֵחּלָ ן  ּמֵ ְלִהְסּתַ ר  ֲאׁשֶ ְוַהּצּוָרה 
ְוֶצֶדק  ֲאִדים  ַהּמַ ְלעֹופֹות  מֹו  ּכְ ָהְיָתה 

ְלֵרֵעהּו. ִאיׁש  מֹוְסִרים  נֹוָצָתם  ֶאת  ָהְפכּו,   15

ֶאָחד  ְלָכל  ַמְקָנה  ר  ֲאׁשֶ ָחה  ּגָ ַהַהׁשְ
ֵני  ׁשְ ַעל  ְקָדה  ּפָ ֲאַזי  ֵעֶדן,  ּבְ ִיעּודֹו  ֶאת 

ְזמֹוֶריָה.  ִמּמִ ַלְחּדֹל  ְקֵהָלה  ַהּמַ ֶחְלֵקי 
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ה  ּנֶ ּתַ ִיׁשְ ִאם  ע  ְפּתַ ּתֻ "ְלַבל  קֹול:  י  ַמְעּתִ ׁשָ
יַח,  ֵמׂשִ ֲאִני  עֹוד  ּבְ ן  ּכֵ ׁשֶ י,  ּבִ ַבע  ַהּצֶ

ֶון.  ּגָ ַיְחִליפּו  ֵהם  ם  ּגַ ֶתר,  ַהּיֶ ל  ּכָ י  ּכִ ְמָצא  ּתִ

ַזל,  ּגָ ְמקֹוִמי  ֶאת  ָאֶרץ  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ָהִאיׁש 
ַהִהיא,  ֵעת  ּבָ ָהֵריק  ְמקֹוִמי  ֶאת  ַזל  ּגָ

ַעל,  ִמּמַ ָהֵאל  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ֵעיֵני  מּול  ֶאל  ְוזֹאת 

ּיּוב  ּבִ ִלְתָעַלת  ִקְבִרי  ֶחְלַקת  ָהַפְך 
ּתֶֹפת  ּבַ עֹוֵלז  ְוָכְך  ְוָדם,  ׁשֹוְפִכין  ְלֵמי 
ֵמֵעֶדן."  ּגַֹרׁש  ר  ֲאׁשֶ ע  ָהָרׁשָ ל  ׁשֶ ִלּבֹו 

ְמׁשּוִחים  ָרִאיִתי  ַמִים  ָ ַהּשׁ ֶאת  ֲאַזי 
ַחר  ׁשַ ִעם  ָחִקים  ְ ַהּשׁ ֶאת  ַהּצֹוֵבַע  ֶון  ּגָ ּבַ

ֶעֶרב. ְלֵעת  אֶֹפק  ּבָ ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ ִקיַעת  ׁשְ ְוִעם   30

ּבֹוַטַחת,  ָרָתּה  ָיׁשְ ּבְ ְצנּוָעה,  ה  ָ ִאּשׁ ּוְכמֹו 
ַאֶחֶרת  ה  ָ ִאּשׁ ּבְ י  ּכִ ַמע  ׁשְ ּתִ ִאם  י  ּדַ אּוָלם 
ֶניָה,  ּפָ ָחְורּו  ּוְכָבר  ּדִֹפי  הּוא  ּדְ ָמאן  נֹוֵתן 

ֶהְחִליָפה,  ֳאָרּה  ּתָ ֶאת  יַאְטִריֶצ'ה  ּבֵ ם  ּגַ ה  ִהּנֵ
אֹורֹות  ַהּמְ ִלּקּוי  ּדֹוַמִני  ָהָיה  ְוָכְך 

 . ֱאלֹּהַ ר  ִהְתַיּסֵ ֵעת  ָהְרִקיִעים  ְמרֹום  ּבִ

ׁשֹוֶנה  קֹול  ּבְ ָבָריו  ּדְ את  ָלׂשֵ יְך  ִהְמׁשִ ֲאַזי 
ְדיֹוָקנֹו  ּבִ ֲהַגם   – ה  ִחּלָ ּתְ ַמע  ׁשְ ּנִ ֶ ִמּשׁ

קֶֹדם.  ּכְ נֹוַתר  ְוהּוא  ה  ַהְרּבֵ ף  ִנְתַחּלֵ לֹא 

ִנּזֹוָנה,  ִמי  ִמּדָ לֹא  ֵיׁשּו  ל  ׁשֶ "ֲארּוָסתֹו 
ְמָנת  ַעל  ְוִלינּוס  ְקֶלטּוס  ל  ׁשֶ מֹו  ִמּדָ לֹא 

ר.  ְועֹׁשֶ ַחְמָדנּות  ל  ׁשֶ ִלְכִלי  ֲהפְֹך  ּתַ ׁשֶ

ְמָחה, ְוׂשִ ר  אֹׁשֶ ל  ׁשֶ ים  ַחּיִ ֲעבּור  ּבַ י  ּכִ
ְוִסיְקְסטּוס  ן  אּוְרּבַ ם  ִעּמָ ְוָקִליְקטּוס,  ּיּוס  ּפִ

יזּו. ִהּקִ ָמם  ּדָ ְוֶאת  ַרב  ַמע  ּדֶ ילּו  ִהּזִ  45
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ינּו  יֹוְרׁשֵ ִליִמין  י  ּכִ ּנּו  ּוַ ִהְתּכַ לֹא  ֵמעֹוָלם 
ַאֵחינּו,  ַהּנֹוְצִרים  ל  ׁשֶ ֶאָחד  ֲאַגף  ב  ֵיׁשֵ

ֶלת.  ְוִנְבּדֶ ַאֶחֶרת  ֵעָדה  מֹאָלם  ּוִמּשְׂ

י  ֶהְחַזְקּתִ חֹות  ְפּתְ ַהּמַ י  ּכִ נּו  ׁשְ ּקַ ּבִ ְולֹא 
ֶגל  ּדֶ ַעל  ָרקּום  א  ִנּשָׂ ְוֵסֶמל  ְלֵנס  ִיְהיּו 

ר.  יֹׁשֶ ּבְ לּו  ְטּבְ ּנִ ׁשֶ נּו  ַעּמֵ ֵני  ּבְ מּול  ְקָרב  ּבִ

ַהחֹוָתם  ַעל  מּוִתי  ּדְ י  ּכִ ָרִצינּו  ְולֹא 
ּכֹוֶזֶבת,  ְזכּות-ֶיֶתר  ּבִ ְלֶמֶכר  ה  ִעּלָ ְהֶיה  ּתִ
ַח.  ֶאְתַלּקֵ ּוְבַזַעם  ִנְכָלם  ַאְסִמיק  ְך  ּכָ ַעל 

ֶרף  ַהּטֶ ְזֵאֵבי  ֶאת  ִמים  ּתָ רֹוֶעה  ְכסּות  ּבִ
ְרֶעה.  ַהּמִ דֹות  ׂשְ ָכל  ּבְ ר  ֶאְפׁשָ ִלְראֹות  אן  ִמּכָ

 ? ֱאלֹּהַ ְנַקם  יר,  ְסּתִ ּתַ ֶניָך  ּפָ ֶאת  ה  ָלּמָ ָהּה, 

ַיַחד  ם  ּגַ ְסקֹון  ּגַ ּוְבֵני  ָקהֹור  י  ַאְנׁשֵ ה  ִהּנֵ
ֵמנּו!  ּדָ ֶאת  ִלְגמַֹע  ָבר  ִמּכְ ֶזה  ָנכֹונּו 

! ַפְלּתָ ׁשָ ְלֵהיָכן  ַעד  ַנֲעֶלה,  ַיַעד  ָהּה,   60

ִהְבִטיָחה  ׁשֶ זֹו  ֵמָעל,  ָחה  ּגָ ַהַהׁשְ ֲאָבל 
ְלרֹוָמא,  עֹוָלם  ת  ִהּלַ ּתְ יֹו  ְסִקיּפְ ִעם  ַאַחת  ָיד  ּבְ

ְלֵעֶזר.  בֹוא  ּתָ ְמֵהָרה  ּבִ ת,  ֵ ְתַעּשׁ ּתִ י  ּכִ ּדֹוֶמה 

ְרָך  ׂשָ ּבְ ַקל  ִמׁשְ ְזכּות  ּבִ ר  ֲאׁשֶ ה  ַאּתָ ּוְבִני, 
ר  ְוַדּבֵ יָך  ּפִ ַתח  ּפְ ָהָאֶרץ,  ֶאל  עֹוד  ׁשּוב  ּתָ

ֶטַפח."  עֹוד  יר  ְסּתִ ּתַ ְוַאל  ֱהֵיה,  לּוי  ּגָ מֹוִתי,  ּכְ

ׁשֹוֶכֶנת  ִדי  ּגְ ל  ׁשֶ ַקְרנֹו  ְלֵעת  עֹוָנה  ּבָ מֹו  ּכְ
ה  ַמּטָ ַמִים  ָ ּוִמּשׁ ה,  ַהַחּמָ ֶאל  ָקרֹוב 

ֶלג,  ֶ ַהּשׁ ִתיֵתי  ּפְ ִרים  נֹוׁשְ ֲעָרֶפל  ּבַ לּוִלים  ּבְ

חֹון  ּצָ ַהּנִ ֵאד  ּבְ ְלַמְעָלה,  ֲאִויר  ּבָ ְך  ּכָ
ְזַמן  ְלֶפֶרק  ר  ֲאׁשֶ ֶלג  ֶ ַהּשׁ ִתיֵתי  ּפְ ֲעטּור 

י.  ִהְתּבֹוַנְנּתִ ֵמּהַ  ּתָ נּו,  ִעּמָ נֹוַתר  ָקָצר 
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מּותֹו,  ּדְ ְבִנית  ּתַ ַאַחר  ֵעיַני  ּבְ י  ָעַקְבּתִ
יֵנינּו  ּבֵ ים  ְרַחּקִ ַהּמֶ ְברּו  ּגָ ּבֹו  ֶרַגע  ַעד 
ּנּו. ִמּמֶ ָבר  ּדָ ִלְראֹות  ָיִדי  ּבְ ָעָלה  ְולֹא   75

ֵעיַני  ָרֲאָתה  ׁשֶ יָון  ּכֵ י,  ִבְרּתִ ּגְ ְלָכְך 
ֵעיֶניָך  ל  ּפֵ "ַהׁשְ ָאְמָרה:  ֶטל,  ִמּנֵ ְחָררֹות  ְמׁשֻ

ְוָעִליָת."  סֹוַבְבּתָ  ְלֵהיָכן  ַעד  ּוְרֵאה 

י  ִהְתּבֹוַנְנּתִ ׁשֶ ֵמָאז  י  ּכִ ָרִאיִתי  ָאֵכן, 
ת  ׁשֶ ַהּקֶ ְמלֹוא  ֶאת  ָבר  ּכְ ֶזה  ָחִציִתי  ָלִראׁשֹוָנה, 

ָקֶצָה.  ְוַעד  ב  ִמּלֵ ָהִראׁשֹון,  ֶחֶבל  ּבַ

ָרִאיִתי  ַהְמטָֹרף  אּוִליֶסס  ְנִתיב  ֶאת  ְך  ּכָ
ה  ֵאירֹוּפָ ַהחֹוף,  ְוֶאת  ְלַקִדיז,  ֵמֵעֶבר 

ְועֶֹנג.  ֶחְדָוה  ְלעֹל  לֹו  ָהְיָתה  ר  ּפַ ֶכם  ׁשֶ ַעל 

ַהּגֶֹרן  ית  ְחּתִ ִמּתַ עֹוד  ִלְראֹות  ָעַלי  ָהָיה 
ְלַרְגַלי,  ַחת  ִמּתַ ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ נּוַעת  ּתְ לּוֵלא 
ֶלֶכת.  ִהְרִחיָקה  ׁשֹור  ל  ׁשֶ לֹו  ַמּזָ ּבְ ר  ֲאׁשֶ

טֹוַרַחת  ִדיר  ּתָ י  ִבְרּתִ ּגְ ַאֲהַבת  ּבְ רּוִחי, 
יַאְטִריֶצ'ה,  ּבֵ ֶאל  ִנְכֶסֶפת  ַעם  ִמּפַ יֹוֵתר  ה,  ַעּתָ

ָפֶניָה. ּבְ ׁשּוב  ָלֵתת  ֵעיַני  י  ּתֵ ׁשְ ֶאת  ה  ׁשָ ּקְ ּבִ  90

ִהיא  ן  ָהָאּמָ ְמֶלאֶכת  אֹו  הּוא  ַבע  ַהּטֶ ִאם  י  ּכִ
ְדיֹוָקן  ּבִ אֹו  ַהַחי  ר  ׂשַ ּבְ ְדמּות  ּבִ ר  ֲאׁשֶ

ָהרּוַח,  ֶאת  ֵעיֵנינּו  ֶאְמָצעּות  ּבְ לֹוְכִדים 

וֹוָתם  ְלַהׁשְ ֵדי  ּכְ ַיַחד  ה  ֵאּלֶ ָכל  ּבְ ֵאין 
ִהְקִריָנה  ָעַלי  י  ִבְרּתִ ּגְ ֵמיִמי,  ְ ַהּשׁ ר  ָלאֹׁשֶ

ֶכת.  ַהְמַחּיֶ מּוָתּה  ּדְ ֶאל  ִנְפֵניִתי  ְלֵעת 

יַאְטִריֶצ'ה,  ּבֵ ֵעיֵני  ט  ַמּבַ ִלי  ֶהֱעִניק  ׁשֶ ָהאֹון 
ֶלָדה,  ל  ׁשֶ ֲענּוגֹות  ּתַ ן  ִמּקַ אֹוִתי  ץ  ִחּלֵ

ֶפרֹות.  ּסְ ּבַ ִהיָרה  ַהּמְ ֶאל  ר  ַהְיׁשֵ אֹוִתי  ִליְך  ַמׁשְ

Dante Book 3.indb   273 6/7/2009   2:11:37 PM



דנטה אליגיירי – הקומדיה האלוהית – העדן

274

ֶזת  ְחּפֶ ַהּנֶ ֶפָרה  ַהּסְ ַחְבֵלי  אֹוָתם  ָהיּו 
יֹוֵדַע  ֵאיִני  ן  ּכֵ ַעל  ֵזִהים,  ִחּיּות,  י  ַרּבֵ

יַאְטִריֶצ'ה.  ּבֵ ִני  ּכָ ִמׁשְ ֶאת  ָקְבָעה  ֵמֶהם  ִמי  ּבְ

 – ִלי  ָאְמָרה  ן  ּכֵ ַעל  ֶחְפִצי,  ָיְדָעה  ֲהלֹא  ִהיא  ַאְך 
ֻמְפָלא  ּכֹה  ר  אֹׁשֶ ּבְ ּבֹוֵהק  ִחּיּוָכּה  עֹוד 

ֶניָה: ּפָ יו  ִמּזִ קֹוֵרן  ַהּבֹוֵרא,  זַֹהר  מֹו  ּכְ  105

ָקבּוַע  ַמְחִזיק  ר  ֲאׁשֶ ַהְיקּום,  ל  ׁשֶ "ִטְבעֹו 
ָיִניַע,  ָהְרִקיִעים  ֶאת  ְסִביבֹו,  ז  ְרּכָ ַהּמֶ ֶאת 

נֹוֵבַע.  ּכֹחֹו  אן  ִמּכָ זֹו,  ְסֶפָרה  ּבִ יתֹו  ֵראׁשִ

ֱאלִֹהים  רּוַח  ּה  ּבָ ֵעֶדן,  ּבְ זּוָלָתּה  ֵאין 
 – ִניַע  ַהּמֵ ַהּכַֹח   – ַאֲהָבתֹו  ֶרה  ַמׁשְ

ה.  ּנָ ִמּמֶ תֹו  ְרּכָ ּבִ ֶאת  ְמִטיר  ַהּמַ ֶזה  ְוהּוא 

ַעת  ַטּבַ ְסגֹור  ּבִ לֹוְפִתים  ְוַאֲהָבה  ָמאֹור 
 – רּום  ּבָ ָהֵאל  ְוַרק  ְוַאֲחיֹוֶתיָה.  אֹוָתּה 

יֹוֵדַע.  ָהֲאִחיָזה  ר  ׁשֶ ּפֵ ֶאת   – ַהּלֹוֵפת  הּוא 

ֵעֶדן,  ּבְ נּוָעָתּה  ּתְ ֶאת  ִלְמּדֹד  כֹול  ַהּיָ ֵאין 
ם  ׁשֵ ּכְ ָהְרִקיִעים,  ְלָכל  ד  ַמּדָ ִהיא  ַאְך 

ר.  ָהֶעׂשֶ יֵבי  ַמְרּכִ ֵהם  ְוָחֵמׁש  ִים  ּתַ ְ ּשׁ ׁשֶ

יו,  ָרׁשָ ׁשָ ֶאת  ַמן  ַהּזְ ּה  ּבָ יר  ַמְסּתִ ְוָהֵכיַצד 
ֲאֵחרֹות,  ְסֶפרֹות  ּבִ ָעָליו  יר  ִ ַמּשׁ עֹודֹו  ּבְ
ֵעיֶניָך. י  ּתֵ ִלׁשְ לּוי  ּגָ ִלְהיֹות  ה  ַעּתָ ָצִריְך   120

ְמצּולֹוֶתיָך,  ּבִ ּכֹוֵלא  מּוָתה  ּתְ ֵני  ּבְ ַצע,  ּבֶ ָהּה, 
ָיכֹול  ֵאינֹו  ֱאנֹוׁש  ֵמֶהם  ים  ַמֲעַמּקִ ּבְ

ֶריָך!  ּבָ ִמׁשְ ֵני  ּפְ ֵמַעל  טֹו  ַמּבָ ֶאת  את  ָלׂשֵ

ֵאיָתן,  ּבֹו  ּפֹוֵרַח  ָהָאָדם  ל  ׁשֶ ְרצֹונֹו 
הֹוֵפְך  ּפֹוֵסק,  י  ְלּתִ ּבִ ֵבד  ּכָ ָמָטר  ֲאָבל 
ְועֶֹבׁש.  ָרָקב  ִלְפִרי  ַהַחי  ִזיף  ְ ַהּשׁ ֶאת 
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ר  ֶאְפׁשָ ִלְמצֹא  ים  ְקַטּנִ יָלִדים  ּבִ ַרק  י  ּכִ
ָינּוסּו  ֵניֶהם  ׁשְ זֹאת  ִעם  ְוטַֹהר.  ֱאמּוָנה  עֹוד 

ֶלִחי.  ַעל  ָזָקן  ִזיֵפי  ַיֲעלּו  ֶטֶרם  ּבְ

ֵרׁש,  ִהּדָ ּכְ ָיצּום  ֶלד,  ַהּיֶ ת  ְפּתֵ ְמׂשַ עֹוד 
יַע,  ַמּבִ ים  ִמּלִ ר,  ֻיּתַ ְלׁשֹונֹו  י  ּכִ י  ּדַ ַאְך 

ְוחֶֹדׁש.  ָעה  ׁשָ ָכל  ּבְ ַיְלִעיט  ֵרסֹו  ּכְ ּוְכָבר 

ָלּה,  ָמע  ִנׁשְ ִאּמֹו,  יֹאַהב  הֹוֶמה  עֹוָלל  ְועֹוד 
ָיֵחל,  ט  ְלַפְטּפֵ ּבֹו  ַהּיֹום  בֹוא  ּבְ ֲאָבל 

ֶקֶבר.  בֹור  ּבְ ׁשֹוֶכֶבת  ִלְראֹוָתּה  הּוא  ִנְכָסף   135

ֶקֶרן  ּבְ ה  ֻיּכֶ ְלֵעת  ִחיר  ַמׁשְ ָלָבן  עֹור  ְך  ּכָ
ֵאֵלינּו  ר  ּגֵ ַהְמׁשַ ל  ׁשֶ ה  ֵפהִפּיָ ַהּיְ ּתֹו  ּבִ

ְיָלה.  ַהּלַ חֹור  ׁשְ ֶאת  ה  ִמּזֶ ה,  ִמּזֶ ַהּיֹום  אֹור  ֶאת 

ַמְעּתָ  ׁשָ י  ִמּפִ ָבִרים  ּדְ ל  ׁשֶ ּבְ ע  ְפּתַ ּתֻ ְלַבל 
ָהָאָדם  ַחת  ּפַ ִמׁשְ סֹוֶרֶרת  ַוֲחׁשֹב:  ֵצא 

ָאֶרץ.  ּבָ לֹט  ִלׁשְ ֵמיִטיב  ֶמֶלְך  ֵאין  י  ּכִ ַעל  ְוזֹאת 

 – ַהחֶֹרף  פֹור  ִמּכְ ל  ֶיְחּדַ ָינּוָאר  ֶטֶרם  ּבְ ַאְך 
 – יֹום  ָאֶרץ  ּבָ ְמטּו  ׁשָ ִנים  ׁשָ ֵמָאה  ָכל  ּבְ

ָיִביאּו  ָזֳהָרן  ּבְ ַהּקֹוְרנֹות  ֶפרֹות  ַהּסְ

ּוְלַמַען  ים,  ְמֻצּפִ ּכֹה  עֹונֹות  ְלִחּלּוֵפי 
ר,  ׁשָ ַהּיָ ֶדֶרְך  ּבְ ִפינֹות  ַהּסְ ִצי  ַיְפִליג 

ַיְרָכַתִים,  ֶאל  ַחְרטֹום  ה  ָהֳאִנּיָ ֵסב  ּתָ

ְלִתְפֶאֶרת.״ ִרי  ּפְ ָיִניב  ְמַלְבֵלב  ּוֶפַרח    148
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קנטו עשרים ושמונה

דנטה רואה בשמים את הניצוץ האלוהי מוקף בתשע טבעות אור, שהן תשע מקהלות 
גרמי השמים לאותן להקות  בין  מלאכי שרת. ביאטריצ'ה מסבירה למשורר את הזיקה 
ראשון  שתיאר  מי  דיוניסיוס,  הקדוש  על  לו  מספרת  וכן  ושלטונם,  ייעודם  את  זמר, 

השמיימית.  ההיררכיה  את 

ֵעֶדן,  ל  ׁשֶ ְסֻגּלֹות  ָנְתָנה  רּוִחי  ּבְ ׁשֶ יָון  ּכֵ
קֹוֶדֶרת  ֱאֶמת  ְדַבר  ּבִ ָאְזִני  ָתה  ּלְ ּגִ ְוַגם 

 – ָאֶרץ  ּבָ ֻאְמָלל  ָאָדם  י  ַחּיֵ ַנֲחַלת  ִהיא  ׁשֶ

ֵנר  ְלֶהֶבת  ׁשַ רֹוֶאה  ְרָאה  ּמַ ּבַ ׁשֶ ִאיׁש  ּכָ
ֵמֲאחֹוָריו,  ב  ִנּצָ מֹוט  ִמּפָ ֶקֶפת  ִנׁשְ

ָרָאהּו,  ֵעיָניו  ּבְ אֹו  ּבֹו  ִהְרֵהר  ֶזה  ֶטֶרם  ּבְ

ִאם  ָלַדַעת  ָחֵפץ  ָאחֹור,  ּפֹוֶנה  ֲאַזי 
ּתֹוֵאם  ָהְרִאי  י  ּכִ ְורֹוֶאה  ִהיא,  ֱאֶמת 

 – ַחן  ַהּלַ ִלְצִליל  ו  ַהּתָ תַֹאם  ּכְ ִציאּות  ַהּמְ ֶאת 

י, ַעְלּתִ ּפָ ֲאִני  ם  ּגַ ְך  ּכָ ֵהיֵטב,  ֶאְזּכֹר  זֹאת,  ּכָ
ֵעיֶניָה  רֹוְממּות  ּבְ ִמְתּבֹוֵנן  י  עֹוֶדּנִ

ֵאֶליָה. אֹוִתי  ְפָתה  ּכָ ָהַאֲהָבה  ֶהן  ּבָ

ֶתם  ּכֶ ּבַ ֵעיַני  ְגׁשּו  ּפָ ּפֹוֶנה  ּוְבעֹוִדי 
ַהּסֹוֶבֶבת  ֶפָרה  ּסְ ּבַ מֹוִפיַע  ִמיד  ּתָ ר  ֲאׁשֶ

ִסיבּוֶביָה. ּבְ ֵהיֵטב  ֵעיֵנינּו  ן  ִנּתֵ ְלֵעת   15

ּבֹוֶרֶקת,  אֹור  ֶקֶרן  ּבְ ה  ְנֻקּדָ ָרִאיִתי 
ְתּבֹוֵנן  ַהּמִ י  ּכִ ַעד  ַהּזַֹהר  ָהָיה  ַחד  ּכֹה 

ַהּבַֹהק.  ָעְצַמת  ִגין  ּבְ מּורֹוָתיו  ׁשְ ֶאת  עֹוֵצם 

ִנְרֵאהּו, ַהּכֹוָכִבים  ין  ּבֵ ׁשֶ ָטן  ְוַהּקָ
ּכֹוָכב,  מּול  ֶאל  ּכֹוָכב  אֹותֹו  ֶוה  ַנׁשְ ִאם  ּבְ

ּגֶֹדל.  ּבַ ְלָבָנה  ּכִ ָתּה  ְלֻעּמָ ְיִהי 
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ָהאֹור  ִהיא  ׁשֶ ִנְדֶמה   – ה  ַהִהּלָ מֹו  ּכְ ר  ֶאְפׁשָ
ָהֲעָרֶפל  ְלֵעת  בּוָאה,  ּבָ ַרק  ְולֹא 

הּוא.  ה  ּוְמֻעּבֶ ָסִמיְך  ְבִהיק,  ּתַ תֹוכֹו  ּבְ ׁשֶ

ָחָגה  ַלַהט  ַעת  ַטּבַ ה  ֻקּדָ ַלּנְ ִביב  ִמּסָ
ל  ִמּכָ יֹוֵתר  ַמֵהר  ְמַסְחֵרר,  ֶקֶצב  ּבְ

ֶחֶלד.  ּבַ ַהּסֹוְבִבים  ָהְרִקיִעים  נּוַעת  ּתְ

ַאֶחֶרת,  ּבְ ִנְכֶרֶכת  ַהּזֹאת  ה  ְוַהִהּלָ
ְרִביִעית,  ְסֶפָרה  ּבִ ְוזֹו  ית  ִליׁשִ ׁשְ ּבִ זֹו 

ֶפת.  ֻמּקֶ ית  ִ ּשׁ ׁשִ ּבְ זֹו  ית,  ֲחִמיׁשִ ּבַ ְרִביִעית   30

ְלֶמְרָחִבים  ט  ׁשַ ּפָ ִביִעי  ְ ַהּשׁ ָהָרִקיַע 
יּונֹו  ל  ׁשֶ ּה  ּתָ ּבִ ִאיִריס  ת  ֶקׁשֶ ַאף  י  ּכִ ַעד  ֵקץ,  ֵאין 

ָהָרִקיַע.  ַטח  ׁשֶ ֶאת  ָהִכיל  ִמּלְ ָצָרה 

ַאֲחָריו  ע  ְוֵתׁשַ מֹוֶנה  ׁשְ ָרִקיַע  ם  ּגַ ְך  ּכָ
ָרֲחקּו  ׁשֶ ָכל  ּכְ ְרָחִבים,  ַהּמֶ י  ַרּבֵ

ֵהֵאּטּו.  נּוָעָתם  ּתְ ן  ּכֵ ז,  ְרּכָ ַהּמֶ ֶפַרת  ִמּסְ

ַהב,  ַהּלַ ֵאת  ׂשְ ֶיֶתר  ּבְ ּה  ּבָ ּבֹוֵער  זֹו  ּוְסֶפָרה 
ַהּטַֹהר  ְמדּוַרת  ֶאל  ִקְרָבָתּה  ֶחֶסד  ּבְ

ִהְטִמיָעה.  ָהֱאֶמת  ֶאת  ֶתר  ַהּיֶ ל  ִמּכָ יֹוֵתר 

ִהְבִחיָנה,  ד  ִמּיָ י  ִלּבִ ְמבּוַכת  ּבִ ׁשֶ י,  ִבְרּתִ ּגְ
ה  ֻקּדָ ּנְ "ּבַ ִלי:  ָאְמָרה  ּתֹוֶהה,  אֹוִתי  רֹוָאה 
ַבע.  ְוַהּטֶ ֶפרֹות  ַהּסְ לּוִיים,  ּתְ ַהּכֹל  ַהּזֹאת 

ֵאֶליָה,  ִמּכֹל  רֹוב  ַהּקָ ל  ְעּגָ ּמַ ּבַ ט  ַהּבֵ
נֹוַבַעת  ִהיא  ה  ַסּבָ ּה  ּבָ ִהירּות  ַהּמְ י  ּכִ ְוַדע 

ּבֹוֶעֶרת." ַאֲהָבה  ל  ׁשֶ ַצח  ַהּנֶ ְעַין  ִמּמַ  45

ֶפרֹות  ַהּסְ ע  ׁשַ ּתֵ ְוֵכן  ֶאֶרץ  "ִאם  ָלּה:  י  ְבּתִ ֵהׁשַ
לּו,  ַהּלָ עֹות  ּבָ ַהּטַ י  ּפִ ַעל  ְסדּורֹות  ָהיּו 
ה.  ֵהּנָ ַעד  ג  ּצָ ַהּמֻ ִעם  ָאז  ָהִייִתי  ֵלם  ׁשָ
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ס,  ִנְתּפָ ים  חּוׁשִ ּבַ ׁשֶ ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ ַאְך 
 – ָהָאֶרץ  ן  ּמִ ׁשֶ ָכל  ּכְ ָהְרִקיִעים,  י  ּכִ ִנְרֶאה 

ּגֹוֶבֶרת.  ָתם  ָ ְקֻדּשׁ ן  ּכֵ ַיְרִחיקּו,   – ז  ְרּכָ ַהּמֶ ִהיא 

ַיַעד  ת  ׁשֶ ַהְמַבּקֶ ְתׁשּוָקִתי  ּבִ ן  ּכֵ ַעל 
ּוַמְלָאָכיו,  ה  ַהּזֶ בּול  ַהּזְ ת  ַ ְקֻדּשׁ ּבִ

ְוַלַהב,  ָהַאֲהָבה  ְגבּול  ּבִ ּלֹו  ּכֻ ף  ֻמּקָ

ָהֵכיַצד  מַֹע  ִלׁשְ ה  ִחּלָ ּתְ ָעַלי  מּוָטל 
קֹור,  ַהּמָ ֶאל  ֵזֶהה  ֵאינֹו  ק  ַהֶהְעּתֵ

טֹוֵרַח."  ְוא  ָ ַלּשׁ ְוַאְך  זֹאת  קֹוֵלט  ֵאינֹו  מִֹחי 

ר,  ׁשֶ ַהּקֶ ֶאת  ִלְפּתַֹח  ֶגת  ַמּשֶׂ ָיְדָך  ֵאין  "ִאם 
זֹאת,  ה  ִנּסָ ִאיׁש  ֶטֶרם  י  ּכִ  , ִלְתמֹּהַ ָצִריְך  ֵאיְנָך 

ה." ֵהּנָ ַעד  ֵמָאז  ָהדּוק  ר  ׁשֶ ַהּקֶ נֹוַתר  ן  ּכֵ ַעל   60

"טֹל  הֹוִסיָפה:  ְועֹוד  י,  ִבְרּתִ ּגְ ָרה  ּבְ ּדִ זֹאת  ּכָ
ָאִניַח,  ָך  ְעּתְ ּדַ ֶאת  ְוִאם  אַֹמר,  ׁשֶ ֶאת 
ּדֹוֶבֶרת.  ֲאִני  עֹוד  ּבְ ְכְלָך  ׂשִ ֶאת  ד  ַחּדֵ

ֵהם,  ְרָחִבים  אֹו  ָצִרים  ָהְרִקיִעים  ָחְמֵרי 
ַהּכַֹח  ת  ִמּדַ ּבְ ַרק  ֻמְתֶנה  ָבר  ְוַהּדָ

ַמְעָלה.  ִמּלְ ׁשֹוֵפַע  ם  ִקְרּבָ ֱאֵלי  ר  ֲאׁשֶ

ַהֶחֶסד,  ִעּמֹו  ה  ְמֻרּבֶ ַהּכַֹח  ַרב  ׁשֶ ָכל  ּכְ
ַהחֶֹמר,  ַרב  ׁשֶ ָכל  ּכְ ַהֶחֶסד  ה  ִיְרּבֶ ן  ּכֵ ַעל 

ֵעֶרְך.  ֵוי  ּוׁשְ ֵהם  ֵלִמים  ׁשְ ֲחָלָקיו  ל  ּכָ ִאם  זֹאת 

ִעּמֹו  סֹוֵחף  ר  ֲאׁשֶ ֶזה,  ָרִקיַע  ן  ּכֵ ַעל 
ֶפָרה  ַלּסְ ֵזֶהה  ִלְהיֹות  ב  ַחּיָ ַהְיקּום,  ֶאת 

ְויֹוַדַעת.  אֹוֶהֶבת  ֶתר  ַהּיֶ ל  ִמּכָ ר  ֲאׁשֶ

ְמּדֹד,  ּתִ ּכֹחֹו  י  ּפִ ַעל  ַהחֶֹמר  ֶאת  ִאם  ֲאַזי, 
ר  ֲאׁשֶ ֶזה  ֵעיַנִים  ַמְרֵאה  י  ּפִ ַעל  ְולֹא 

לּו, ַהּלָ עֹות  ּבָ ּטַ ּבַ מֹוִפיַע  אֹותֹו  ְרֶאה  ּתִ  75
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ְמלָֹהט  ְרֶזל  ּבַ ּוְכמֹו  ּמּו  ּתַ ָבֶריָה  ּדְ ה  ״ִהּנֵ

ר  ּגֵ ְלׁשַ ֵהֵחּלּו  ְלֶהֶבת,  ׁשַ י  ּצֵ ּגִ יז  ַמּתִ

ּבֹוֶהֶקת״ֹ ֵאׁש  ל  ׁשֶ ָרִקים  ּבְ ְסִביָבן  עֹות  ּבָ ַהּטַ

ד. ג. 
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ְפָלא  ַהּמֻ ּתַֹאם  ּבַ אי  ַוּדַ ד  ִמּיָ ְבִחין  ּתַ
ה,  ְמֻרּבֶ ּכָֹחם  דֹוִלים  ּגְ ָהְרִקיִעים.  ין  ּבֵ ׁשֶ

ְסֶפָרה."  ל  ּכָ בּוַנת  ּתְ ְוָכְך  מּוָעט,  ּכָֹחם  ים  ְקַטּנִ

ּה  ּבָ ָהֲאִויר  ָאֶרץ  ּבָ ֲחִציֵתנּו  ּמַ ׁשֶ ָכל  ּכְ
ּבֹוֵריַאס  ְלִחי  עֹוד  ּבְ ֵלו,  ְוׁשָ ָרם  נֹוָתר 

ַחת,  ּלַ ְמׁשַ יֵנינּו  ּבֵ פּון  ַהּצָ רּוַח  ֶאת 

רֹום  ֵמי  ׁשְ יִמים  ְכּתִ ַהּמַ ָהֵאִדים  ֶאת  ְוזֹו 
ָמקֹום  ל  ִמּכָ י  ּכִ ַעד  ֵעֶבר,  ְלָכל  זֹוַרַעת 

ֵאֵלינּו,  רֹוִמים  ַהּמְ ל  ׁשֶ ִחּיּוָכם  ֶאת  ִנְרֶאה 

י.  ִבְרּתִ ּגְ ְבֵרי  ּדִ תֹם  ּבְ ָאנִֹכי  י  ּתִ ַחׁשְ ְך  ּכָ
 – ַתַער  ּכְ ְוַחד  רּור  ּבָ ֲעֶנה  ַהּמַ ָהָיה 

ָרִקיַע.  ּבָ ּזַֹהר  ּכַ מֹותֹו  ּכְ ִראׁשֹון  ל  ּכָ ֻמׂשְ

ְמלָֹהט  ְרֶזל  ּבַ ּוְכמֹו  ּמּו  ּתַ ָבֶריָה  ּדְ ה  ִהּנֵ
ר  ּגֵ ְלׁשַ ֵהֵחּלּו  ְלֶהֶבת,  ׁשַ י  ּצֵ ּגִ יז  ַמּתִ

ּבֹוֶהֶקת. ֵאׁש  ל  ׁשֶ ָרִקים  ּבְ ְסִביָבן  עֹות  ּבָ ַהּטַ  90

ְעּתֹו,  ַטּבַ ְסגֹור  ּבִ נֹוַתר  ֵאׁש  ף  ֶרׁשֶ ל  ּכָ
צֹות ּבְ ִמׁשְ ֶפל  ּכֶ ַעל  ָעָלה  ָרם  ּוִמְסּפָ

ֶאֶלף.  י  ִמּפִ ְלַמְעָלה  ְחָמט,  ַ ַהּשׁ לּוַח  ל  ׁשֶ

י  ַמְעּתִ ׁשָ ְעָנא  הֹוׁשַ קֹול  ְקֵהלֹות  ַהּמַ י  ִמּפִ
ּבֹו  ָקבּוַע  ִציר  ִהיא   – ה  ֻקּדָ ַהּנְ ֶאל  ר  מּוׁשָ

ָלֶנַצח.  ִיְהֶיה  ְוַגם  הּוא  ָהָיה  ַהּכֹל,  לּוי  ּתָ

ִלי:  ָאְמָרה  ּתֹוֶהה  אֹוִתי  ָרֲאָתה  ׁשֶ ְוזֹו 
ָרִאיָת  ָהִראׁשֹונֹות  עֹות  ּבָ ַהּטַ י  ּתֵ ׁשְ "ּבִ

ֵעֶדן.  ּבְ ָרִפים  ְוַהּשְׂ רּוִבים  ַהּכְ ֶחֶבר  ֶאת 

ן  ּכֵ ׁשֶ לּוָלאֹות,  ּבְ נּוָעָתם  ּתְ ֶזת  ֶנְחּפֶ
מֹות ְלִהּדָ יֹוִסיפּו  יר  ַהּצִ ֶאל  ׁשֶ ָכל  ּכְ

ֵעיַנִים.  ַמְרֵאה  ָירּום  ּכָֹחם,  ר  ּבֵ ִיְתּגַ ְך  ּכָ
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א, ַהּבָ חּוג  ּבַ ּדֹואֹות  ְסִביָבם  ָהֲאָהבֹות 
ָהֱאלִֹהי',  ן  ַהּפָ ַמְלכּות  ֵבי  'מֹוׁשְ ָמן:  ׁשְ

ֶחֶבר. ּבַ ָהִראׁשֹוִנים  ת  לֹׁשֶ ִלׁשְ ֵקץ  א  ּבָ ן  ִעּמָ  105

ר  ָהאֹׁשֶ ת  ִמּדַ ׁשֹוָרה  ם  ּלָ ּכֻ ַעל  י  ּכִ ְוַדע, 
ְלעֶֹמק  ִניָמה  ּפְ ַלְחּדֹר  ָרם  ְלָכׁשְ ַיַחס  ּבְ

ַמְרּגֹוַע.  מֹוֵצאת  בּוָנה  ּתְ ל  ּכָ ּה  ּבָ ֱאֶמת  אֹוָתּה 

ֻמְתֵנית  ָרָכה  ַהּבְ י  ּכִ ִלְראֹות  נּוַכל  אן  ִמּכָ
ַאֲהָבה  ּבָ ְולֹא  ה  ָהְרִאּיָ כַֹח  ּבְ

ֵעיַנִים.  ַמְרֵאה  ְזכּות  ּבִ נּו  ּבָ ְתחֹוֶלֶלת  ַהּמִ

ָתם  ְסֻגּלָ ֵעֶרְך  ּבְ ד  ִנְמּדָ ִלְראֹות  ּכָֹחם 
ְוַהֵחֶפץ  ַהֶחֶסד  ְמחֹוְלִלים  אֹוָתּה 

ַצַעד.  ַאַחר  ַצַעד  ם  ּבָ ִחים  ּבְ ּתַ ׁשְ ַהּמִ ְוֵהם 

ּפֹוֵרַח  ֶזה  אֶֹפן  ּבְ הּוא  ַאף  ִני  ׁשֵ ּלּוׁש  ׁשִ
ָטֶלה  ל  ַמּזַ אֹותֹו  ַצח,  ַהּנֶ ָאִביב  יֵמי  ּבִ

ְיָלה.  ּלַ ּכַ ָאפֹר  ְסָתו  ּבִ ַלְחמֹס  ָיכֹול  ֵאינֹו 

ַיְרִקיעּו,  ְעָנא'  'הֹוׁשַ ּבְ קֹולֹות  ה  לֹוׁשָ ׁשְ ֲאַזי 
ַנֲעֶלה  ר  אֹׁשֶ ל  ׁשֶ לֹוׁש  ׁשָ ינֹות  ַמְנּגִ ּבְ

זֹו. ה  ּיָ ִליׁשִ ׁשְ ֶקֶרב  ּבְ ֲעָמד  ַהּמַ י  ּפִ ַעל   120

ּקֶֹדׁש  ּבַ ַהְמבָֹרִכים  ה  לֹוׁשָ ְ ַהּשׁ ְוֵאּלּו 
ה,  ִחּלָ ּתְ ְלֻכּיֹות  ַהּמַ ַמֲעָמָדם:  י  ּפִ ַעל 

ַהּכַֹח.  י  ַרּבֵ ִלְבסֹוף  ֲעלֹות,  ַהּמַ ֲאַזי 

ְמָצא  ּתִ ָהַאֲחרֹון  ִלְפֵני  ל  ְעּגָ ּמַ ּבַ
ֶעְליֹון,  ּוַמְלֲאֵכי  ְנִסיֻכּיֹות  ְמחֹול 

עֶֹנג.  ּבְ טֹוְבִלים  רּוִבים  ּכְ ְרֶאה  ּתִ ּוַבּסֹוִפי 

ְלַמְעָלה  ֵעיֵניֶהם  ֶאת  ִאים  נֹוׂשְ ו  ַיְחּדָ ם  ּלָ ּכֻ
ם  ּלָ ּכֻ ו  ַיְחּדָ ְוָכְך  ה,  ְלַמּטָ אֹוָנם  ְוֶאת 

 . ָהֱאלֹּהַ ֶחֶסד  ֶאל  ִכים  ְוִנְמׁשָ ִכים  מֹוׁשְ
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ִלּבֹו  ׁשּוַקת  ּתְ רֹב  ּבְ ּיֹוִניְסיֹוס,  ּדִ ֶזה  ָהָיה 
ִלְלמֹד,  ם  ְרּכָ ּדַ ֶהם,  ּבָ ְלִהְתּבֹוֵנן  ַקד  ׁשָ

מֹוִני.  ּכָ ִלְקרֹא,  ם  ׁשֵ ּבְ ֵמֶהם  ֶאָחד  ּוְלָכל 

ֶרגֹוְריּוס,  ּגְ ָעָליו  יג  ַיּשִׂ ן  ִמּכֵ ְלַאַחר  ַאְך 
ּוָפַקח  ְלֵעֶדן  ֵאֵלינּו  א  ּבָ ּבֹו  יֹום  ַעד 
ִמּקֶֹדם. ָטעּותֹו  ּבְ מֹוֶדה  ְך,  ִחּיֵ ֵעיָניו,   135

ַיְחׂשֹף  מּוָתה  ּתְ ן  ּבֶ ִאם  ֵאפֹוא,  א,  ּלֵ ְתּפַ ּתִ ַאל 
זֹאת  ָלַמד  ָהִאיׁש  ן  ּכֵ ׁשֶ ָאֶרץ,  ּבָ זֹו  ּכָ ֱאֶמת 

יֵנינּו,  ּבֵ ֹוְכִנים  ַהּשׁ ִמן  ֶאָחד  י  ִמּפִ אי  ַוּדַ

ָהֵעֶדן.״ ְרִקיֵעי  ַעל  ֲאִמּתֹות  ְועֹוד  זֹאת    139
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קנטו עשרים ותשעה

על  המלאכים,  נבראו  בו  והמקום  הזמן  גורמי  על  בהרצאה  מפליגה  ביאטריצ'ה 
היא  כן  כמו  מהם.  הנשקף  אלוהים  של  גדולתו  ועל  מספרם  על  וכוחם,  תכונותיהם 

מראיתם.  צאן  את  המטעים  נוכלים  מטיפים  בגנות  חריף  תוכחה  נאום  נושאת 

ַלטֹוָנה,  ַיְלֵדי  ֵני  ִלׁשְ אֹוֶרֶכת  ר  ֲאׁשֶ ֵעת  ּכָ
ּוְבמֹאְזַנִים,  ָטֶלה  ּבְ ֶנֱעָטִפים  עֹוָדם 
אֶֹפק,  ְוַעד  ֵמאֶֹפק  נּוָעָתם  ּתְ ְוֶסֶבב 

ַנִים  ְ ַהּשׁ יֹאֲחזּו  ּבֹו  ִציר  הּוא  רֹום  ֵמי  ׁשְ יא  ְוׂשִ
ְוָינּועּו  ַיְחִליפּו  ַמְסלּוָלם  ֶאת  י  ּכִ ַעד 

ׁשֹוֵקַע,  ְוָהַאֵחר  זֹוֵרַח  ֵמֶהם  ֶאָחד 

ֶניָה,  ּפָ ֵמִאיר  ִחּיּוְך  יַאְטִריֶצ'ה,  ּבֵ ָהֵעת,  ָאְרָכה 
ֶטת  ַמּבֶ ֵלב  ְתׂשּוַמת  ּבִ ֵקָטה  ּוׁשְ ּדֹוֶמֶמת 

ִהְדִהיָמה.  אֹוִתי  ׁשֶ זֹו  יר,  ַהּצִ ת  ְנֻקּדַ ּבִ

ׁש  ַבּקֵ ּתְ ָנא  ַאל  ַאְך  "אַֹמר,  ָרה:  ּבְ ּדִ ֲאַזי 
קֹום  ַהּמָ ֶאת  ן  ּכֵ ׁשֶ מַֹע,  ִלׁשְ ְרֶצה  ּתִ ׁשֶ ֶאת 

ָרִאיִתי.  ִנְבָרא  ָמַתי  ְוָכל  ֵהיָכן  ל  ּכָ ּבֹו 

 – ַעְצמֹו  ִלְכׁשֶ ּטֹוב  ּבַ ִלְזּכֹות  ְמָנת  ַעל  לֹא 
ִלְכבֹודֹו  ַרק  ִאם  י  ּכִ  – ֵכן  ִיּתָ לֹא  זֹאת  ֵהן 

ִני,' 'ִהּנֵ לֹוַמר  יּוַכל  זֹוֵהר  הּוא  ׁשֶ ָעה  ׁשָ  15

ַמן  ַהּזְ ְלֵמַמד  חּוץ  בּוָרתֹו,  ּגְ ֶנַצח  ּבְ
יּוַכל  ָרצֹון  ַעת  ׁשְ ּבִ בּול,  ּגְ ְלָכל  ֵמֵעֶבר 

ַצח.  ַהּנֶ ֵמַאֲהַבת  ִלְברֹא  ַאֲהבֹות  עֹוד 

הּוא,  ן  ָיׁשַ ְולֹא  ָנח  ָלא  ִריָאה  ַהּבְ קֶֹדם  י  ּכִ
ְמֻאָחר,  אֹו  ם  ֻמְקּדָ עֹוד  ֲאַזי  ָהָיה  ְולֹא 
ִים.  ַהּמַ ַעל  ְמַרֶחֶפת  ֱאלִֹהים  רּוַח  ֵעת 
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ַיַחד  ם  ּגַ ְמָזִגים  ַהּנִ ְוחֶֹמר  צּוָרה  ַאְחדּות 
ֶלֶמת  ֻמׁשְ ֵיׁשּות  ָהיּו  ְלחּוד,  ֶאָחד  ל  ּכָ אֹו 
ת.  ׁשֶ ּלֶ ְמׁשֻ ת  ׁשֶ ִמּקֶ ים  ַהִחּצִ ת  לֹׁשֶ ׁשְ מֹו  ּכְ

דַֹלח,  ּבְ אֹו  קּוָפה  ׁשְ ְזכּוִכית  ר,  ִעְנּבָ ֵעין  ּבְ ּוְכמֹו 
ֲהפּוָגה  ל  ּכָ ְוֵאין  אֹור  ֶקֶרן  ּבֹוֶהֶקת 

ַהּזַֹהר,  ְלַהְבָקַעת  ָהאֹור  ֲחִדיַרת  ין  ּבֵ

ְוחֶֹמר,  צּוָרה  ַאְחדּות  ּלּוׁש:  ִ ַהּשׁ ְך  ּכָ ה  ִהּנֵ
ֱאלֹּהַ  ַיד  ּבְ ְלחּוד  ִנְבָרא  ֶאָחד  ל  ּכָ לֹא 

ַעִין. ֶהֶרף  ּבְ ִלְהיֹות  נֹוְלדּו  ו  ַיְחּדָ ִאם  י  ּכִ  30

ֶדר,  ַהּסֵ ִנְבָרא  ַאַחת  ּוְבעֹוָנה  ֵעת  ּבְ
 – ַהֶחֶלד  ת  ְסּגַ ּפִ ְמרֹום  ּבִ ָהֵהן,  ּיֹות  ֵיׁשֻ י  ּכִ

ְוטַֹהר.  ֵלמּות  ׁשְ ָהְיָתה  ָתן  ּיָ ֲעׂשִ ֲהלֹא 

 – פַֹעל  ּבְ לֹא  ֲעַדִין   – כַֹח  ּבְ ֶזה  ְוטַֹהר 
ֶוְך,  ּתָ ּבַ ה  ַמֲעׂשֶ ִעם  ו  ַיְחּדָ ָקׁשּור  ׁשֹוֵכן 

ַצח.  ַהּנֶ יֵרם  ַיּתִ לֹא  ַנִים,  ְ ַהּשׁ ו  ַיְחּדָ רּוִכים  ּכְ

ָהֵעֶדן,  ַמְלֲאֵכי  ַעל  ַתב  ּכָ ֵהירֹוִנימּוס 
ֶטֶרם  ּבְ ים  ַרּבִ ּדֹורֹות  ְוָקמּו  ָהיּו  מֹו  ּכְ

ַהֶחֶלד; יֵבי  ַמְרּכִ ֶאת  ַעל  ִמּמַ ָהֵאל  ִלים  ִהׁשְ

סֹוְפֵרי  ַיד  ּבְ תּוָבה  ּכְ ֲהלֹא  ָהֱאֶמת  ַאְך 
ַכח  ּוָ ּתִ ׁשֶ ִפי  ּכְ ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ָהרּוַח 

ֵעיֶניָך.  ֵלב  ְתׂשּוַמת  ּבִ ן  ּתֵ ּתִ תּוִבים  ּכְ ּבַ ִאם 

ִלים  ַמׁשְ ֵאינֹו  הּוא  ם  ּגַ ר  ׁשָ ַהּיָ ֶכל  ַהּשֵׂ
ִניִעים  ַהּמְ ָיְכלּו  יַצד  ּכֵ ן  ּכֵ ׁשֶ זֹאת,  ִעם 

ַעׂש? ִמּמַ ֵטִלים  ּבְ ּכֹן  ִלׁשְ ָרִקיַע  י  ּלֵ ְלּגַ ּגַ ֶאת   45

ְוֵאיְך  ָמַתי  ֵהיָכן,  ַדע  ּתֵ ֶ ִמּשׁ ה  ַעּתָ
ִנְבְראּו,  לּו  ַהּלָ ָהַאֲהָבה  רּוחֹות 

ּמּו.  ּתַ ּסּוֶפיָך  ּכִ ל  ׁשֶ ָהבֹות  ַהּלֶ לֹוׁש  ׁשְ
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רֹות  ֲעׂשָ י  ּתֵ ׁשְ ִלְסּפֹר  ן  ּתָ ּנִ ׁשֶ קֶֹדם  עֹוד 
ה,  ְלַמּטָ אן  ִמּכָ ְרָצה  ּפָ ַמְלָאִכים  ל  ׁשֶ ֵעָדה 

ֶהֱעִכיָרה.  ָאֶרץ  ּבָ ַהחֶֹמר  ְיסֹודֹות  ֶאת 

יבּוב  ַהּסִ ְמֶלאֶכת  ּבִ ַהּנֹוָתִרים  אּוָלם 
ֵהֵחּלּו  ְמָחה  ׂשִ רֹב  ּבְ ָרִאיָת  ּזֹאת  ׁשֶ ִפי  ּכְ

ה.  ֵהּנָ ַעד  ְסחֹור  ְסחֹור  ִמּסֹב  ָחדלּו  ְולֹא  ָלחּוג, 

ֲאָותֹו  ּגַ ָהְיָתה  ִפיָלה  ַהּנְ ת  ִעּלַ
ֵעיֶניָך  ָראּו  אֹותֹו  ַההּוא,  ָהָארּור  ל  ׁשֶ

ַהֶחֶלד.  ְמלֹוא  ַחת  ִמּתַ ַעל  ִלּיַ ַהּבְ ן  ּבֶ קֹוֵרס, 

ֲעָנָוה  י  ּדַ ֶהם  ּבָ ָהְיָתה  אן  ּכָ ֵאּלּו  ַאְך 
 , ָהֱאלֹּהַ ֶחֶסד  ּבְ ֵהם  רּוִאים  ּבְ י  ּכִ ָלַדַעת 
נֹוַבַעת. קֹורֹו  ִמּמְ ַרק  בּוָנָתם  ּתְ ת  ּוְסֻגּלַ  60

ּוְמרֹוֶמֶמת,  ה  ַחּדָ ָחזּות  מּוָלם  ּגְ ָהָיה 
 , ָהֱאלֹּהַ ְוֶחֶסד  ָתם  ְסֻגּלָ ַבח  ׁשֶ ִרי  ּפְ

ְוָקבּוַע.  הּוא  ֵלם  ׁשָ ְרצֹוָנם  ׁשֶ אן  ִמּכָ

טּוַח;  ּבָ ִאם  י  ּכִ ּתֹוֶהה  אֹוְתָך  רֹוָצה  ֵאיִני 
י  ּפִ ַעל  ַרק  ֶדת  ִנְמּדֶ ֶחֶסד  ּבַ ה  ִכּיָ ַהּזְ י  ּכִ

ּבֹו.  ִלְזּכֹות  ְוָהָרצֹון  ֵאָליו  ּסּוִפים  ַהּכִ

ְרָים  ּבֻ ַעל  ֵהַבְנּתָ  ָבַרי  ּדְ ֶאת  ִאם  ה,  ַעּתָ
ִסּיּוַע,  ְללֹא  ְלַבד,  אֹוָתם  קֹל  ִלׁשְ ּתּוַכל 

ֵעֶדן.  ּבְ ֶזה  ֶחֶבר  ַעל  ְפָרט  ּבִ ָך  ְעּתְ ּדַ ן  ּתֵ

ֵבית  ּבְ ְלָמד  ַהּנִ י  ּפִ ַעל  ׁשֶ ֵמַאַחר  ַאְך 
ְלָאְך  ַהּמַ ל  ׁשֶ ִטְבעֹו  ָהָאֶרץ  ַעל  ֶפר  ַהּסֵ

ְוֵחֶפץ,  ֵמֲהָבָנה  רֹון,  ּכָ ִמּזִ ָעׂשּוי 

ָהֱאֶמת  ֶאת  ְרֶאה  ּתִ ְלַמַען  ְך  ּכָ ַעל  אֹוִסיף 
ה  ְלַמּטָ ָכה  ּבְ ְסּתַ ּנִ ׁשֶ ִפי  ּכְ ְולֹא  רּוָרה  ּבְ
ַמֲחלֶֹקת. ַהְמעֹוֵרר  ָמעּות  ַמׁשְ ֶכֶפל  ּבְ  75
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ָרם  ָאׁשְ ֶאת  ּבֹו  ִמּיֹום  לּו,  ַהּלָ ּיֹות  ׁשֻ ַהּיֵ
 – ּנּו  ִמּמֶ ָבר  ּדָ ר  ִנְסּתָ ּלֹא  ׁשֶ ִמי   – ּבֹו  ּלּו  ּגִ

ֵהֵסּבּו.  לֹא  ֵעיֵניֶהם  ָניו  ִמּפָ ׁשּוב  ְלעֹוָלם 

ַעם  ּפַ ַאף  ֻמְפָרע  ֵאינֹו  ֵעיָנם  ט  ַמּבַ ן  ּכֵ ַעל 
צֶֹרְך  ל  ּכָ ָלֶהם  ְוֵאין  ָחָדׁש,  הּו  ֶ ַמּשׁ ּבְ
ֶקת.  ְמֻנּתֶ ָבה  ַמְחׁשָ ּבְ ֵכר  ְלִהּזָ ְלַנּסֹות 

ָהִקיץ,  ּבְ הּוא  חֹוֵלם  ֱאנֹוׁש  ָתם,  ְלֻעּמָ
טּוַח,  ּבָ ּלֹא  ׁשֶ ְוֵיׁש  ֱאֶמת  ַהּדֹוֵבר  ֵיׁש 

ְודִֹפי.  ה  ִלּמָ ּכְ ם,  ָאׁשָ ֵבִקים  ּדְ ַאֲחרֹון  ּבָ

ֶאָחד  רּוְך  ּדָ ִביל  ׁשְ ּבִ עֹוֵתיֶכם  ּדֵ הֹוֵגי 
ָעָקר  ְלּפּול  ּפִ ְוָכְך  ָאֶרץ,  ּבָ הֹוְלִכים  ֵאיָנם 

ַעם.  ּפַ לֹא  ֶאְתֶכם  ָיִסיט  ר  ׁשָ ַהּיָ ֶרְך  ִמּדֶ

ְמקֹומֹוֵתינּו  ּבִ ה  ַהּזֶ ּקּוי  ַהּלִ ַאף  אּוָלם 
ִתים  ַלְמַעּוְ ַהּבּוז  ת  ְלֻעּמַ הּוא  ל  ִנְסּבָ

ַהּקֶֹדׁש. ִסְפֵרי  ַבר  ּדְ ֶאת  ַהּדֹוִחים  ּוְלֵאּלּו   90

ם  ַהּדָ ְמִחיר  ָהָיה  ַרב  ָמה  ׁשֹוְכִחים  ֵהם 
רֹו  ָאׁשְ ַרב  ָמה  ְוַעד  ֶחֶלד,  ּבַ ַזְרעֹו  ּתֹל  ִלׁשְ

 . ֱאלֹּהַ ֱאמּוַנת  ּבֶ ֵבק  ּדָ ֶהָעָנו,  ל  ׁשֶ

ֶחֶלד, ּבַ ּוָמם  ִרּשׁ ֶאת  ִלְטּבַֹע  חֹוְתִרים  ַהּכֹל 
ַהּכֶֹמר;  פֹות  ַהּטָ ּבְ ת,  רֹוֶעׁשֶ ַתְגִלית  ּבְ ֶזה 

ַמִים.  יָה  ּפִ ֶאת  ָאה  ִמּלְ ִרית  ַהּבְ ׂשֹוַרת  ּבְ ְוַרק 

יַח  ׁשִ ַהּמָ ֶאת  ָצְלבּו  ְלֵעת  י  ּכִ ַהּדֹוֵרׁש  ֵיׁש 
מֹוֵנַע  נֹוַתר,  ְוָכְך  ַהר,  ַהּסַ ָאחֹור  ָנסֹוג 

ָלָאֶרץ.  ְוחֹם  אֹור  ְמָ ר  ּגֵ ְלׁשַ ֶמׁש  ֶ ִמּשׁ

ָבה  ּכָ ֵמַעְצמֹו  י  ּכִ ְדָבָריו  ּבִ ֶקר  ׁשֶ ַאְך 
אֹורֹות  ַהּמְ ִלּקּוי  ֶאת  ָראּו  ֲהלֹא  ָהאֹור. 

ְוהֹּדּו.  ְסָפַרד  ֵני  ּבְ ם  ּגַ ָהִעְבִרים,  ֵני  ּבְ ַרק  לֹא 

Dante Book 3.indb   286 6/7/2009   2:11:38 PM



287
העדן

יף  ַמּטִ ׁשֹוֶטה  י  ִמּפִ ֶזה,  ּכָ ִמּסּוג  דּותֹות  ּבְ
אי  ַוּדַ ּבְ ֵהן  ַרּבֹות  ָנה,  ָ ּשׁ ּבַ יֹום  ָכל  ּבְ

ַיַחד.  ִפיֶרְנֶצה  ל  ּכָ ל  ׁשֶ ִסיִלים  ַהּכְ ֵמֶחֶבר   105

ְרֶעה  ַהּמִ ִמן  ָיׁשּוב  ַעת  ִמּדַ ִנְבָער  ן  ּכֵ ַעל 
ֵריק;  רּוַח  ּבְ ִנּזֹון  ָהֻאְמָלל,  ָהֵעֶדר 

ֵמעֶֹנׁש.  טּור  ּפָ ֵאינֹו  ָלָאֶון  ר  ִעּוֵ זֹאת  ִעם 

ֶחֶבר:  ּבַ ָהִראׁשֹוִנים  ֶאל  ֵיׁשּוַע  ָסח  לֹא 
ֶלת', ְוִאּוֶ ֶהֶבל  ַבר  ּדְ ָאֶרץ  ּבָ אּו  ּוׂשְ 'ְלכּו 

ְוֶחֶסד.  ֱאֶמת  ְבֵרי  ּדִ ָנַתן  ָיָדם  ּבְ א  ֶאּלָ

ְלֵעת  ְפֵתיֶהם  ׂשִ ַעל  ֵהם  אּו  ָנׂשְ אֹוָתם  ְוַרק 
ָהֱאמּוָנה,  ֵאׁש  ֶאת  ית  ְלַהּצִ ָרב  ַלּקְ ָיְצאּו 

ְורַֹמח.  ָמֵגן  ָלֶהם  ָהָיה  ִרית  ַהּבְ ּוְכַתב 

ָלצֹון,  חֹוֵמד  צֹוֵהל,  ִאיׁש  ל  ּכָ יף  ַמּטִ ה  ַעּתָ
ֶקֶרב  ּבְ ְלעֹוֵרר  ֶזה  ה  ַיְרּבֶ חֹוק  ּצְ ׁשֶ ּוְכָכל 

ַח.  ּבֵ ּתַ ְוִיׁשְ ּכֹחֹו  ל  ִיְגּדַ ַמֲאִזיָניו 

ׁשֹוֶכֶנת,  ָרָעה  ִצּפֹור  ִמְצַנְפּתֹו  ּבְ ֲאָבל 
אי  ַוּדַ ּבְ ה,  ִיְרֶאּנָ ָהֲאַסְפסּוף  ְוִאם 

ֶפת. ְמֻסּלֶ ָרה  ַכּפָ ּבְ ָזָכה  ִמי  הּוא  ָיִבין   120

ָאֶרץ  ּבָ ִסילּות  ּכְ ַיְרּבּו  ׁשֹוָלל  מֹוִליֵכי  ְך  ּכָ
נֹוֵהר  ּוְרָאָיה  ֵעדּות  ְללֹא  י  ּכִ ַעד 

ּכֹוֶזֶבת.  ַהְבָטָחה  ל  ּכָ ַאַחר  דֹול  ּגָ ִצּבּור 

ַאְנטֹוְניּוס,  ַסְנְקט  ל  ׁשֶ ֲחִזיָריו  ר  ׂשָ ּבָ ֶהֱעלּו  ְך  ּכָ
ּנּו  ִמּמֶ ֲחִזירּוָתם  דֹוָלה  ּגְ ים  ַרּבִ ְועֹוד 

ֶפת.  ְמֻזּיֶ ַע  ַמְטּבֵ ֶרַוח  ַעל  ִמיִנים  ׁשְ ַהּמַ

ן  ּכֵ ַעל  ִתיב,  ַהּנָ ִמן  י  ּדַ ָסִטינּו  ֲאָבל 
ר.  ׁשָ ַהּיָ ֶרְך  ּדֶ ֶאל  ׁשּוב  ֵעיֶניָך  ָהֵסב 

ֶרְך.  ַהּדֶ ְקָצָרה  ְוַגם  ָיֵדינּו  ּבְ ַמן  ַהּזְ מּוָעט 
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ָהֵעֶדן  ַמְלֲאֵכי  ל  ׁשֶ ִטְבָעם  ַנֲעֶלה  ּכֹה 
ֱאנֹוׁש  בּוַנת  ּתְ י  ּכִ ַעד  ָרם  ִמְסּפָ ַרב  ְוכֹה 

ְלגֶֹדל.  עּוָרם  ׁשִ ֶאת  יג  ַהּשִׂ ִמּלְ ָקְצָרה 

אל  ִנּיֵ ּדָ ַתב  ּכָ ׁשֶ ֶאת  ֵהיֵטב  ְקָרא  ּתִ ְוִאם 
ּוְרָבבֹות  ֲאָלִפים  ִמְנַין  ּבְ י  ּכִ ְמָצא  ּתִ

ֶפר. ַהּסֵ י  ּפִ ַעל  דּוק  ּבָ ר  ִמְסּפָ יג  ַמּצִ הּוא  ֵאין   135

ם ּלָ ּכֻ ַעל  יּהַ  ַמּגִ ר  ֲאׁשֶ ית  ֵראׁשִ ּבְ ְמאֹור 
ְצָבא  ּכִ ים  ַרּבִ ׁשֹוִנים,  ֳאָפִנים  ּבָ ֶנֱאָסף 

ּזַֹהר.  ּבַ ְטָמִעים  ַהּנִ ֵעֶדן  ּבְ ְלָאִכים  ַהּמַ

ה  ַמֲעׂשֵ ּבְ ֻמְתֵנית  ַאֲהָבה  ִאם  ן  ּכֵ ַעל 
ָתם  ִחּבָ ֶתק  ּמֶ ׁשֶ נֹוֵבַע  אן  ִמּכָ בּוָנה,  ּתְ

ֵרֵעהּו.  ֵאֶצל  חֹות  ּפָ יֹוֵתר,  ֶזה  ּבְ ַיְזִהיר 

ְצִחי,  ַהּנִ ַהֶחֶסד  רּום  ֶאת  ְרֵאה  ה  ַעּתָ
סֹוף  ֵמֵאין  הּוא  ָקף  ִנׁשְ ְרֵאה,  יו  ּפִ ֶהֶבל  ֶאת 

ַהֶחֶלד,  ְמלֹוא  ֶאל  רּו  ּגְ ׁשִ אֹורֹו  ר  ֲאׁשֶ ַמְראֹות 

ה." ֵהּנָ ַעד  ַעְצמֹו  נֹוַתר  ָבִראׁשֹוָנה  ּכְ הּוא  ַאְך    145
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והנוחתים  הנוסקים  האש  מרשפי  הקולח,  האור  מנהר  מתפעל  באמפיריום,  המשורר 
את  לראות  נפקחות  ועיניו  גברתו,  צו  פי  על  הנחל  במי  טובל  הוא  הוורד.  פרח  על 
האמת שהיא נעלה ומאושרת. בין היתר הוא רואה את כס המלכות של הנרי השביעי, 
איטליה  את  להציל  הדגול  המלך  של  השווא  ניסיונות  על  ביאטריצ'ה  מפי  ושומע 

מֶשבר. 

ְוָהְלָאה  אן  ִמּכָ ִמיִלים  ֲאָלִפים  ת  ׁשֶ ׁשֵ ּכְ
ֳהַרִים,  ַהּצָ ַעת  ׁשְ ִהיא  ּבֹוֶהֶקת,  ית  ִ ּשׁ ׁשִ ָעה  ׁשָ

ַהֶחֶלד,  ִצּלֹו  ֵמִטיל  יׁשֹור  ַהּמִ גַֹבּה  ּבְ

צּוָרתֹו  ֶאת  רּום  ּבָ ָהֵעֶדן  ז  ֶמְרּכַ ה  ַעּתָ
ְוכֹוָכב  ֵיׁש  י  ּכִ ַעד  ה  ּנֶ ּוְמׁשַ הֹוֵלְך 

ָאֶרץ.  ּבָ ְתּבֹוֵנן  ַהּמִ ָהִאיׁש  ֵמֵעין  ֶנֱעָלם 

ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ ַאְמהֹות  ין  ִמּבֵ ְזִהיָרה  ַהּמַ ּוְלֵעת 
ה  ְמַכּבֶ ַחק  ַ ַהּשׁ אֹורֹוָתיו  ֶאת  ְקֵרָבה, 

ַהּנַֹגּה.  ְמאֹור  לֹות  ּכְ ַעד  ֶאָחד,  ֶאָחד  ם  ּלָ ּכֻ

ֶהָחג  חֹון,  ּצָ ַהּנִ ָנַהג  ם  ּגַ ְך  ּכָ ה  ִהּנֵ
ֵעת  ֱהִביַסִני,  ׁשֶ יר  ַלּצִ ָסִביב  ָלַעד 

ִהְבִריַח,  ַעְצמֹו  הּוא  ֶ ׁשּ ַמה  ּבְ מּוָגף  ִנְרָאה 

ט  ַמּבָ ֵהה  ּכֵ ְוָכְך  ָנמֹוג,  ֵמֵעיַני  ַאט 
ְוִהְפֵניִתי  י  ֵהַעְזּתִ לֹות  ּכְ ַעד  ּוְמאָֹהב 

יַאְטִריֶצ'ה. ּבֵ י  ִבְרּתִ ּגְ ֵני  ּפְ ֶאל  נֹוֶסֶפת  ַעם  ּפַ ֵעיַני   15

ו  ַעְכׁשָ ַעד  ָעֶליָה  י  ָאַמְרּתִ ר  ֲאׁשֶ ל  ּכָ ִאם 
ֶאָחד,  ל  ַהּלֵ ְדַבר  ּבִ ְלַתְמֵצת  י  ּתִ ׁשְ ּקַ ּבִ

י.  ּתִ ׁשְ ּקַ ּבִ י  ִלּבִ ּבְ ׁשֶ ֶאת  ּבֹו  ָהָיה  י  ּדַ לֹא 
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אּור  ּתֵ ל  ּכָ ַעל  ָעָלה  ָחִזיִתי  ּבֹו  ַהּיִֹפי 
ַהּבֹוֵרא  י  ּכִ ּדֹוֶמה  ן  ּכֵ ַעל  מּוָתה,  ּתְ ֵני  ּבְ ל  ׁשֶ

ה.  ּנָ ִמּמֶ ֵעל  ְלִהְתּפַ כֹחֹו  ּבְ ֵיׁש  ְלַבד  ּבִ

ְוזֹאת  מּוָבס,  ֲאִני  אֹוֶדה,  ה,  ַהּזֶ ָלב  ְ ּשׁ ּבַ
ְטָרֶגְדָיה  אֹו  קֹוֶמְדָיה  ְיַטן  ּפַ ל  ִמּכָ יֹוֵתר 

ַעם.  ּפַ ֵאי  ָעָליו  ַבר  ּגָ ירֹו  ׁשִ א  נֹוׂשֵ ר  ֲאׁשֶ

ָיֵגַע  ט  ַמּבָ ה  ּכֶ ּתַ ֶמׁש  ׁשֶ ֶקֶרן  ּכְ ן  ּכֵ ׁשֶ
ִחּיּוָכּה  עֶֹנג  ל  ׁשֶ רֹון  ּכָ ַהּזִ ַרק  ּבְ ְך  ּכָ

יַאְטִריֶצ'ה.  ּבֵ ֵזֶכר  ֶאת  י  ִלּבִ ְסגֹור  ּבִ חֹוֵרְך 

ָהָאֶרץ  ַעל  ָרִאיִתי  ּבֹו  ׁשֶ ִראׁשֹון  ִמּיֹום 
ה,  ַהּזֶ יֹון  ַהִחּזָ ְוַעד  י  ִבְרּתִ ּגְ ֵני  ּפְ ֶאת 

בֹוֶתיָה. ִעּקְ ּבְ ִלְרּדֹף  יִרי  ׁשִ ָחַדל  לֹא  ֵהן   30

ף,  ְרּדָ ַהּמִ ִמן  ַלְחּדֹל  ָעַלי  ו  ַעְכׁשָ אּוָלם 
מֹוִני  ּכָ ָיכֹול,  ֵאיִני  ָיְפָיּה  ְלָתֵאר  ׁשּוב 

יַע.  ִהּגִ ּכֹחֹו  ְקֵצה  ֶאל  ר  ֲאׁשֶ ן  ָאּמָ ָכל  ּכְ

ָעִדיף  רּוָעה  ּתְ ְלקֹול  ֵאפֹוא,  ָלּה,  ָאִניַח 
זֹאת  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ַקְרִני,  ֶלת  ְמֻסּגֶ לֹו  ה  ִמּזֶ

ַע.  ְוַהְמַיּגֵ יׁש  ּתִ ַהּמַ א  ַהּנֹוׂשֵ ֶאת  ָחְתָמה 

ּובֹוַטַחת  ֶנְחֶרֶצת  ַמְדִריָכה  ל  ׁשֶ קֹול  ּבְ
ֶפרֹות  ַהּסְ ּגּוֵפי  דֹול  "ִמּגְ ֵאַלי:  ׁשּוב  ִהיא  ָרה  ּבְ ּדִ

טַֹהר,  ל  ׁשֶ ָמאֹור  ּלֹו  ּכֻ ָרִקיַע  ֶאל  ְענּו  ִהּגַ

ַאֲהָבה,  ׁשֹוֵפַע  ֶלֶמת,  ֻמׁשְ בּוָנה  ּתְ אֹור  הּוא 
ר,  אֹׁשֶ ׁשֹוַפַעת  ַאֲהָבה  ָלם,  ֻמׁשְ טֹוב  ל  ׁשֶ ַאֲהָבה 

ְועֶֹנג.  ְמָחה  ׂשִ ל  ּכָ ַעל  ָהעֹוֶלה  ר  ָהאֹׁשֶ

ְלָפֶניָך,  אן  ּכָ ְרֶאה  ּתִ ָהֵעֶדן  ִצְבאֹות  ֵני  ׁשְ ֶאת 
ר  ֲאׁשֶ זֹו  ּכְ ְהֶיה  ּתִ סּותֹו  ּכְ ֵמֶהם  ֶאָחד 

ֵעיֶניָך." מֹו  ּבְ ִלְראֹות  ה  ְזּכֶ ּתִ ין  ַהּדִ יֹום  ּבְ  45
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ֵטינּו  ַמּבָ ֶאת  ה  ַמּכֶ ָרק  ַהּבָ ֶהֶלם  מֹו  ּכְ
ְיכֹוָלה  ָהַעִין  ְוֵאין  ַסְנֵוִרים  ּבְ

ְלֶרַגע,  ְלִהְתּבֹוֵנן  ָבִרים  ַהּדְ ֶיֶתר  ּבְ

ָסִביב,  אֹוִתי  יף  ִהּקִ ְוַחי  ּבֹוֵהק  אֹור  ְך  ּכָ
נַֹגּה,  ל  ׁשֶ ָצִעיף  ְכסּות  ּבִ ּבֹוֵדד  ִלי  ֵמִניַח 

י.  ָיכְֹלּתִ לֹא  ׁשּוב  ִלְראֹות  ָבר  ּדָ ְוזּוָלתֹו 

 – ֵעֶדן  ּבְ ְלָוה  ׁשַ ְמקֹור   – ַאֲהָבה  ֶרְך  ּדֶ זֹו 
ִניָמה,  ּפְ ֵאֶליָה  א  ַהּבָ ֵני  ּפְ ֶאת  ל  ְלַקּבֵ ְך  ּכָ
ְלֶהֶבת.  ַ ַהּשׁ ֶאת  את  ָלׂשֵ ִיְתקֹן  ֵנר  ְלַמַען 

ְספּורֹות,  ים  ִמּלִ אֹוָתן  י  ַמְעּתִ ָ ּשׁ ִלְכׁשֶ ד  ִמּיָ
א  ִנּשָׂ ִהְנִני  י  ּכִ י  ִקְרּבִ ּבְ י  נֹוַכְחּתִ

ֶחֶלד.  ּבַ מּוָתה  ּתְ ן  ּבֶ ל  ׁשֶ ְלכֹחֹו  ֵמֵעֶבר 

די-נור. ב.נהר  ס. 
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ָחָדׁש,  יֹון  ִחּזָ ּבְ ת  ֻהּצַ ֵעיַני  ַמְרֵאה 
ּכֹחֹו,  ַרב  ׁשֶ ָכל  ּכְ ַהּזַֹהר,  י  ּפִ ַעל  ְוַאף 

ִים ּתַ ְ ַהּשׁ ּוְבֵעיַני  ִטי,  ַמּבָ ּבֹו  ָעַמד   60

ָנָהר,  ְוצּוָרתֹו  דֹול  ּגָ אֹור  ָרִאיִתי 
ר,  ָהִעְנּבָ ֶצַבע  ּבְ דֹוָתיו  ּגְ י  ּתֵ ׁשְ ין  ּבֵ ּבֹוֵהק 
ְוֶנֱהֶדֶרת.  ְקסּוָמה  ָאִביב  ִריַחת  ּפְ ֲעטּור 

ים  ַחּיִ ֵפי  ִרׁשְ ָעלּו  ַחל  ַהּנַ ֵמיֵמי  ִמּתֹוְך 
ָזָהב  ָהְרקּועֹות  ָהאֶֹדם  ַאְבֵני  ְדמּות  ּבִ

ָאחּו.  ּבָ ָרִחים  ַהּפְ ַעל  ָנֲחתּו  ה  ְוֵאּלֶ

ָחְזרּו  ׁשּוב  ִניחֹוַח  ּכֹוֵרי  ׁשִ מֹו  ּכְ ֲאַזי 
ַחל,  ַהּנַ ֵמי  ֶאל  ָצְנחּו  ְוׁשּוב  ָעל,  ֶאל  ִלְנסֹק 

צֹוֵנַח.  ִני  ׁשֵ ה  ִהּנֵ נֹוֵסק,  ֶזה  ף  ֶרׁשֶ עֹוד 

ָך  ּבְ ּבֹוֵער  ר  ֲאׁשֶ ב  ּגָ ׂשְ ַהּנִ "ַהֵחֶפץ 
ֵעיֶניָך,  רֹואֹות  ׁשֶ ֶאת  ִלְקלֹט  ִנְסיֹוְנָך  ּבְ
רּוַח.  ַנַחת  ִלי  ָיֵסב  ה,  ְרּבֶ ּתַ ּבֹו  ׁשֶ ָכל  ּכְ

ה,  ֵאּלֶ ִים  ִמּמַ ִלְלּגֹם  ָעֶליָך  ה  ִחּלָ ּתְ אּוָלם 
ר."  ֶאְפׁשָ ִיְהֶיה  ּבֹר  ִלׁשְ ִצְמאֹוְנָך  ֶטֶרם  ּבְ

ִלי, ָאְמָרה  ֵעיַני  י  ּתֵ ִלׁשְ ה  ַחּמָ ִהיא  ׁשֶ זֹו  ְך  ּכָ  75

ז,  טֹוּפָ ֵפי  ִרׁשְ ְוֵכן  ַחל  ״ַהּנַ ָאְמָרה:  ְועֹוד 
ַהֶחֶמד  ְרֵחי  ּפִ ְוֵכן  ְויֹוְצִאים,  ּבֹו  ִאים  ּבָ
ַער.  ַ ּשׁ ּבַ ִבים  ּצָ ַהּנִ ֱאֶמת  ִצְלֵלי  ַאְך  ֵהם 

ִמְגַרַעת,  אֹו  ָגם  ּפְ ּום  ִמּשׁ ָבִרים  ּדְ ּבַ ֵיׁש  י  ּכִ לֹא 
נֹוֵבַע,  ָך  ִמּמְ ר  ֲאׁשֶ ִלּקּוי  ַאת  ִמּפְ ִאם  י  ּכִ

ֵעיֶניָך."  רֹום  ַהּמָ ַעד  אּו  ּבָ ֶטֶרם  י  ּכִ ְוהּוא 

ַרב  ְזַמן  ן  ָיׁשַ ר  ֲאׁשֶ ינֹוק  ּתִ ִמֵהר  לֹא  עֹוד 
ז  ֶנְחּפַ ּוְבקּומֹו  לֹו,  ֶהְרּגֵ ּכְ ּלֹא  ׁשֶ

ִלְגמַֹע,  ִניָקה  ַהּמְ ִאּמֹו  ד  ַ ִמּשׁ ָחָלב 
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קֹוֵלַח  ָנָהר  ֵמי  ֶאל  ֲאַזי  רֹוֵכן  מֹוִתי,  ּכְ
ְלַמַען  ְלֵהיִטיב,  נּו  ִעּמָ נֹוַעד  ר  ֲאׁשֶ

ֶגב.  ַהּשֶׂ ַלֲאִמּתֹות  ַמְראֹות  ֵעיַני  ִיְהיּו 

ֶלג  ַהּפֶ י  ִמּמֵ תּו  ׁשָ ֵעיַני  ִריֵסי  ְוַאְך 
הּוא,  ֶהְחִליף  צּוָרתֹו  ֶאת  ה  ִהּנֵ י  ּכִ יִתי  ּמִ ּדִ

קֹוֵלַח. ל  ַמְעּגָ ּבְ ִאם  י  ּכִ ר  ָיׁשָ עֹוד  לֹא   90

 – כֹות  ַמּסֵ ף  ֶנׁשֶ ּבְ ים  ׂשִ ִמְתַחּפְ ּכְ ֲאַזי 
ֵהִסירּו  ְסֶוה  ַהּמַ ֶאת  ֵניֶהם  ּפְ ּמִ ׁשֶ יָון  ּכֵ

קֶֹדם,  ָיַדְענּו  ר  ֲאׁשֶ ִמּזֹו  מּוָתם  ּדְ ׁשֹוָנה 

ֶהְחִליפּו  ָרִחים  ְוַהּפְ ף  ָהֶרׁשֶ ִזּקּוֵקי  ְך  ּכָ
ֵני  ׁשְ ֶאת  ה  ּוְבִחְנּגָ צּוָרָתם,  ֶאת  ְלֵעיַני 
ָרִאיִתי.  ֵעיַני  מֹו  ּבְ ָהֵעֶדן  ַמְלכּות  י  ּתֵ ּבָ

ָרִאיִתי  ְרּכֹו  ּדַ ר  ֲאׁשֶ ֱאלִֹהים,  זַֹהר  ָהּה, 
ָהֱאֶמת,  ַמְמֶלֶכת  ּבְ חֹון  ּצָ ַהּנִ רּום  ֶאת 
ָחִזיִתי!  ׁשֶ ֶאת  לֹוַמר  ְואּוַכל  ֵצִני  ַאּמְ

ַעל  ִמּמַ קֹוֵרן  ר  ֲאׁשֶ ָהאֹור  ֵאפֹוא,  ה,  ִהּנֵ
ְתּבֹוֵנן,  ַהּמִ ְלֵעיֵני  בּוָרה  ַהּגְ ֶאת  ף  חֹוׂשֵ
ר.  אֹׁשֶ לֹו  ַמֲעִניִקים  ַהּבֹוֵרא  ֵני  ּפְ ׁשֶ ִמי 

ְבִניתֹו  ּתַ ת  לֹוֶבׁשֶ ט,  ֵ ּשׁ ְתּפַ ַהּמִ ָהאֹור 
דֹול  ּגָ פֹו  ְוֶהּקֵ ל,  ַמְעּגָ ל  ׁשֶ צּוָרה 

ֶמׁש. ֶ ַהּשׁ ֶאת  ּבֹו  יף  ְלַהּקִ ְדָרׁש  ַהּנִ ֶרט  ִמּסֶ  105

ַקְרַנִים  ת  ֵמֲאֻלּמַ ָלַעִין  ְרֶאה  ַהּנִ ל  ּכָ
,Primum Mobile-ִמ ֶקֶפת  ׁשְ ַהּנִ נֹוֵבַע, 
ַיַחד.  ם  ּגַ נּוָעה  ְוַהּתְ ַהּכַֹח  ְמקֹור  ְוהּוא 

ה,  ְלַמּטָ ֲאַגם  י  ִמּמֵ ָקף  ִנׁשְ  – ָהָהר  ּוְכמֹו 
ִיְפָעתֹו  ּבְ ׁש  ּקֵ ּבִ ְלִהְתּבֹוֵנן  לּו  מֹו  ּכְ

ב,  ֵעׂשֶ ַפע  ְוׁשֶ ָרִחים  ּפְ ַמְחְלצֹות  ּבְ עֹודֹו 
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עֹות  ַטּבָ ֶאֶלף  ּבְ ְסחֹור  ְסחֹור  סֹוְבִבים  ְך  ּכָ
ָרִאיִתי  ָהאֹור  ֵמַעל  ֵמֶהם  ָקִפים  ְוִנׁשְ

ְלֵעֶדן.  ָחְזרּו  ר  ֲאׁשֶ נּו  ֵמִאּתָ ה  ֵאּלֶ ֶאת 

ֶרד  ַהּוֶ ַעְנֵפי  ין  ּבֵ ׁשֶ חּוִתים  ּנְ ּבַ ְוִאם 
ַהּזַֹהר  ִיְהֶיה  יר  ּבִ ּכַ ַמה  ׁשֹוֵפַע,  אֹורֹו 

יַח!  ַהּשִׂ ַמֲעֵלה  ּבְ ַעְלָעָליו  ָיִפיקּו 

ּוַבּגַֹבּה  רַֹחב  ּבָ ֵעיַני  ַמְרֵאה  ָסר  לֹא 
ֵלמּות,  ׁשְ ּבִ ר  ָהאֹׁשֶ ְמלֹוא  ֶאת  ָלַכד  ִאם  י  ּכִ

ַפע. ֶ ְוַהּשׁ ַהחֶֹסן  ַמֲעלֹות  ּבְ צֹוֶפה   120

ַיַחד,  ם  ּגַ ְוָהָרחֹוק  ָקרֹוב  ַהְך  ַהְינּו  אן  ּכָ
ִליַח,  ׁשָ ְללֹא  ָהֵאל  ם  ׁשָ מֹוֵלְך  קֹום  ַהּמָ י  ּכִ
ַבע.  ַהּטֶ י  ֻחּקֵ ִמּכֹל  ּבֹו  ִלים  ּוְמֻבּטָ ֵטִלים  ּבְ

ּפֹוֵרַח,  ֶוֶרד-ַעד  ל  ׁשֶ ָהב  ַהּזָ ֶצַבע  ֶאל 
ם  ּבֹׂשֶ ִניחֹוַח  ֵמִפיץ  ֵרַע,  ּתָ ּוִמׂשְ עֹוֶלה 

ַצח,  ַהּנֶ ְוַלֲאִביב  ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ ת  ִלְתִהּלַ

ֲאָבל  ׁשֹוֵתק  עֹוִדי  יַאְטִריֶצ'ה,  ּבֵ אֹוִתי  ָאה  ָנׂשְ
הּוא  ַרב  ָמה  "ְרֵאה  ָרה:  ּבְ ּדִ ַבר-ָמה.  ּדְ לֹוַמר  ָחֵפץ 

לֶֹבן,  ל  ׁשֶ ִלימֹות  ּגְ ְכסּות  ּבִ ֶזה  ַהּלָ ַהֶחֶבר 

ּוְבנֹוֶתיָה,  ִעיֵרנּו  ֶמְרֲחֵבי  ֶאת  ְרֵאה 
ָאָדם  ֲהמֹון  ָמְלאּו  ֵבינּו  מֹוׁשָ ֶאת  ְרֵאה 

עֹוד.  ָמקֹום  נֹוַתר  ְלַבד  ּבִ ים  ִלְמַעּטִ י  ּכִ ַעד 

ֵעיֶניָך,  ּבֹו  ָנַתּתָ   – ה  ַהּזֶ ב  ּוַבּמֹוׁשָ
– לֹו  ה  ּוְמַחּכֶ לּוי  ּתָ ֵמָעָליו  ֶתר  ַהּכֶ
ף, ׁשֶ ַהּנֶ ֶאל  נּו  ִעּמָ ה  ְתַלּוֶ ּתִ ֶטֶרם  ּבְ  135

ֱאֶצֶלת  ַהּנֶ ַנְפׁשֹו  ְמקֹוָמּה  ֶאת  ְתּפֹס  ּתִ
בֹוא  ּיָ ׁשֶ ֶלְך  ַהּמֶ גּול,  ַהּדָ ֶהְנִרי  ל  ׁשֶ

יַע.  ְלהֹוׁשִ ֶבר  ֶ ִמּשׁ ְלִאיַטְלָיה,  ֵעת  עֹוד  ִמּבְ
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ף,  ּכַ ּבַ ֶאְתֶכם  ָלַכד  ר  ָהִעּוֵ ַצע  ַהּבֶ
אֹוַמְנּתֹו  ׁשֶ ָקט  ִסיל  ּכְ ֶיֶלד  ּכְ מֹוֶכם  ּכְ י  ּכִ ַעד 

ָמֶות.  ַעד  ָרֵעב  ְוהּוא  ָניו  ּפָ ֵמַעל  ֵרׁש  ּגֵ

יְפיֹור  ָהַאּפִ ב  ֵיׁשֵ ַהּקֶֹדׁש  ב  מֹוׁשַ ּבְ ְך  ּכָ
ַפְרֶהְסָיה,  ּבְ לֹא  אי  ַוּדַ יַח,  ׂשִ סֹוד  ּבְ לֹא  ר  ֲאׁשֶ
ִלְפסַֹע.  ִביל  ְ ַהּשׁ אֹותֹו  ּבְ יֹוִאיל  לֹא  ֶהְנִרי  ִעם 

רֹד  ִלׂשְ ָהֱאלִֹהים  לֹו  ָיִניַח  לֹא  ַאְך 
ַחת  ַ ַלּשׁ ַלְך  ֻיׁשְ ְוהּוא  ַהּקֶֹדׁש,  ס  ּכֵ ַעל  ַרב  ְזַמן 

ה  ְלַמּטָ ם  ָ ִמּשׁ רֹוֵבץ,  גֹוש  ַהּמָ ְמעֹון  ׁשִ ּה  ּבָ

ַאְנָיאִני. ִאיׁש  ֶאת  יֹוֵתר  ָעמֹק  ּבֹור  ֶאל  ִיְדַחק    147
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ָטהֹור, ַצח,  ֶוֶרד  ל  ׁשֶ ָנָאה  צּוָרה  ים  ״לֹוְבׁשִ

ַהּקֶֹדׁש,  יסֹות  ּגֵ ֲאַזי  ְלֵעיַני  הֹוִפיעּו 

לֹו״ ֵאַרשֹ  ִלּבֹו  ַדם  ּבְ ֵּיׁשּוַע  ׁשֶ ַהַחִיל 

ד. ג. 
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קנטו שלושים ואחד 

אותו  נטשה  שביאטריצ'ה  לב  שם  לא  המסתורי,  הוורד  של  מדמותו  המוקסם  דנטה 
לבו  תשומת  את  מסב  ברנר  והלאה.  מעתה  אותו  ידריך  אשר  רַנר,  ּבֶ הקדוש  לטובת 
סוגד  ברנר  לה  האלוהים,  אם  של  מושבה  מקום  בשמים,  העליון  הטור  אל  דנטה  של 

משרת.  הוא  ואותה 

ָטהֹור, ַצח,  ֶוֶרד  ל  ׁשֶ ָנָאה  צּוָרה  ים  לֹוְבׁשִ
ַהּקֶֹדׁש,  יסֹות  ּגֵ ֲאַזי  ְלֵעיַני  הֹוִפיעּו 
לֹו.  ֵאַרשֹ  ִלּבֹו  ַדם  ּבְ ׁשּוַע  ּיֵ ׁשֶ ַהַחִיל 

ר  ְוׁשָ רֹוֶאה  ס,  ַהּטָ ָהַאֵחר,  ִיס  ַהּגַ
ָהַרב,  ַחְסּדֹו  ְוֶאת  ָהֵאל  ת  ִהּלַ ּתְ ֶאת 

ְוִתְפֶאֶרת,  הֹוד  ָלֶהם  ֲעִניק  ַהּמַ הּוא  י  ּכִ

ַעִין  ֶהֶרף  ּבְ בֹוִרים,  ּדְ ְנִחיל  ּכִ מֹוהּו  ּכָ
ָיׁשּוב  ְתאֹום  ּפִ ְוָאז  ָרִחים  ַהּפְ ַעל  ִיְנַחת 
 – ְוִניחֹוַח  ֶמֶתק  ל  ׁשֶ ְפִרי  ּבִ ֲעָמלֹו  ֶאל 

יר,  ּבִ ַהּכַ ֶרד  ּוֶ ּבַ ָנַחת  ֶזה  ִיס  ּגַ ְך  ּכָ
ב,  ְוׁשָ ָנַסק  ָחַזר,  ְרּבֹו  ִמּקִ ּוְלֶפַתע 

ָלֶנַצח.  ַאֲהָבתֹו  ּכֹן  ׁשְ ּתִ ּבֹו  ֶחֶבל  ֶאל 

ַהּזַֹהר  ְבַרק  ּבִ ה  ַחּיָ ְלֶהֶבת  ׁשַ ָהיּו  ֵניֶהם  ּפְ
ֶצָחה,  סּוָתם  ּכְ ְוָכל  ָזָהב  ְוַכְנֵפיֶהם 

ּוְבלֶֹבן. טַֹהר  ּבְ ָלּה  ֶוה  ׁשְ ּיִ ׁשֶ ֶלג  ׁשֶ ֵאין   15

ֵהִפיצּו  טּור  ֶאל  ִמּטּור  ַרח,  ּפֶ ּבַ ָצְנחּו  ְלֵעת 
ּה  ּבָ ָזכּו  ָהַאֲהָבה  ַלַהט  ּבְ ֶחְלָקם  ְמַנת  ֶאת 

ַעל.  ִמּמַ ְמעֹוָפם  ּבִ ָנף  ּכָ ְרׂשּו  ּפָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ

ַהֶחֶבר  ָהָיה  ְוַרב  ָעצּום  ֲהַגם  זֹאת  ִעם 
ֶרד,  ַלּוֶ אֹור-ָהָעל  ין  ּבֵ ַחי  ַחִיץ  ּכְ ס  ַהּטָ

ְפֶאֶרת.  ַהּתִ זַֹהר  ֶאת  י  ּנִ ִמּמֶ יר  ִהְסּתִ לֹא  הּוא 
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ֶאת  חֹוֵדר  ָהֱאלִֹהים  אֹור  ׁשֶ ּום  ִמּשׁ ְוזֹאת 
יָביו  ַמְרּכִ ל  ׁשֶ ם  ֶעְרּכָ י  ּפִ ַעל  ַהְיקּום  ְמלֹוא 
ִלְמנַֹע.  ַקְרָניו  אֹון  ֶאת  ר  ֶאְפׁשָ ּלֹא  ׁשֶ אן  ִמּכָ

ּובֹוַטַחת,  עֹוֶלֶזת  ַהּזֹו,  ְמָלָכה  ַהּמַ
אּו,  ּבָ ֶזה  רֹוב  ּוִמּקָ ֶדם  ִמּקֶ ים  ֲאָנׁשִ ּה  ּבָ

ה.  ֵהֵסּבָ ֶאָחד  אֹות  ֶאל  ָטּה  ַמּבָ ַלַהט  ֶאת 

ֶאָחד  כֹוָכב  ּבְ ׁשֶ ָהאֹור,  ּלּוׁש  ׁשִ ֲאָהּה, 
ט  ַהּבֵ ָרם,  ָאׁשְ ֵמִביא  ּבֹוֵהק,  ֵעיֵניֶהם  ּבְ

ָאֶרץ. ּבָ ַהּסּוָפה  ֶאת  ּוְרֵאה  ה  ְלַמּטָ  30

חֹוזֹות  ִמּמְ אּו  ּבָ ׁשֶ ִרים  ְרּבָ ַהּבַ ֶחֶבר  לּו 
ָקִליְסטֹו  ֵמֲעֵליֶהם  ָהְרחֹוִקים,  ָצפֹון 

סֹוֶבֶבת,  ּה,  ִלּבָ ֲאהּוב  ָנּה,  ּבְ ַאְרַקס  ִעם  יֹום  ל  ּכָ

 – ְנָיֶניָה  ּבִ ְפֶאֶרת  ּתִ ַעל  רֹוָמא  ֶאת  ָראּו 
 – ֶטָרִני  ַהּלַ ַאְרמֹון  ַהְמפָֹאר  ֶהם  ּבָ

ּפֹוַרַחת,  ָמָתם  ִנׁשְ ָאז  ִליָאה  ּפְ ֵמרֹב  ָהְיָתה 

מּוָתה  ּתְ ֵני  ּבְ ֵמֶאֶרץ  א  ַהּבָ ָאנִֹכי  ְך  ּכָ
ֵנַצח,  ֶאל  חֹוֵלף  ַמן  ִמּזְ ָהֱאלִֹהים,  ְזבּול  ֶאל 

ְוֶצֶדק,  ִפּיּות  ׁשְ ְמחֹוזֹות  ֶאל  ּוִמִפיֶרְנֶצה 

ְלֶפַתע,  ָעַלי  ָנֲחָתה  ים  חּוׁשִ ֵקהּות  ֵמֵעין 
ר,  ָלאֹׁשֶ ְדֵהָמה  ַהּתַ ין  ּבֵ י  ְבּתִ ִנּצַ ְוָכְך 

ׁשֹוֵמַע.  ֵאיִני  ָבר  ּדָ ָבר,  ּדָ אֹוֵמר  ֵאיִני 

ְראֹות  ּבִ ּכֹחֹו  ַמְחִליף  ָלֶרֶגל  עֹוֶלה  ּוְכמֹו 
ָנַדר,  ִלְראֹות  אֹותֹו  ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ֶאת  ָהִאיׁש 

ִמיַע, ַיׁשְ ׁשּובֹו  ְלֵעת  ִנְפְלאֹוָתיו  ְוֵאת   45

אִתי  ָנׂשָ ַהַחי  אֹור  ּבָ חֹוֵלף  עֹוִדי  ּבְ ְך  ּכָ
ֲחִליָלה,  טּור  ֶאל  ִמּטּור  ְלִהְתּבֹוֵנן  ֵעיַני 

ּוְלַמְעָלה.  ה  ְלַמּטָ ְוִאם  ִביב  ִמּסָ ִאם 
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ַאֲהָבה,  ּבְ ׁשֹוְפעֹות  ָרִאיִתי  ַרּבֹות  ִנים  ּפָ
ֶחֶסד  ֲעֵליֶהם  קֹוְרִנים  ְוִחּיּוָכם  אֹורֹו 

ֶנֱאֶצֶלת.  ַהּנַֹעם,  ת  ַרּבַ ּוְתנּוָעָתם 

ִלְכַלל  ֵעיַני  ט  ַמּבַ ָהָיה  ל  ֻמְרּגָ ה  ַעּתָ
י  ָנַתּתִ לֹא  ה  ֵהּנָ ַעד  ַאְך  ָהֵעֶדן  ְבִנית  ּתַ
ָרֶטיָה.  ּפְ ַעל  ֶפָרה  ַהּסְ יֵבי  ַמְרּכִ ּבְ ֵעיִני 

ִניִתי,  ּפָ ָחָדׁש  ִעְנָין  רֹב  ּבְ ְלֵעת  ֲאַזי 
יָה  ּפִ ֶאת  אֹל  ִלׁשְ ָלׁשּוב  ָנכֹון  י,  ִבְרּתִ ּגְ ֶאל  ַסב 

ִהְטִרידּו,  רּוִחי  ֶאת  ׁשֶ ַהּסּוְגיֹות  ְדַבר  ּבִ

ַאְלמֹוִני;  ִלי  יב  ֵהׁשִ יִתי  ִצּפִ ָלּה  ּבֹו  קֹום  ּמָ ּבַ
יָה  ְחּתֶ ּתַ אּוָלם  ִלְראֹות  יַאְטִריֶצ'ה  ּבֵ ֶאת  יִתי  ִקּוִ

ְפֶאֶרת. ּתִ ֲהַדר  ָלבּוׁש  ָזֵקן  ִאיׁש  ָרִאיִתי   60

ִהְבִריקּו,  ָהִאיׁש  ֵעיֵני  ָנה  ּכֵ יִדידּות  ּבִ
ָהיּו  ּוִמְנָהגֹו  יִטיִבים  ַהּמֵ ָניו  ּפָ

ְונֹוַח.  ָחִביב  ִלּבֹו  הֹוֶרה,  ל  ׁשֶ ֵאּלּו  ּכְ

ִלי:  יב  ְוֵהׁשִ י,  ַאְלּתִ ׁשָ ד  ִמּיָ י?"  ִבְרּתִ ּגְ "ֵהיָכן 
ּתֶֹכן  ּסּוֶפיָך  ּכִ ֶאת  א  ֲאַמּלֵ "ְלַמַען 

ָלֶרֶדת.  י  ְבּתִ ׁשִ קֹום  ִמּמְ ָך  ִבְרּתְ ּגְ ְתִני  ׁשַ ּקְ ּבִ

ֶבת  יֹוׁשֶ אֹוָתּה  ְרֶאה  ּתִ ְלַמְעָלה  יט  ּבִ ּתַ ְוִאם 
ֲעלֹות,  ַהּמַ ֵמרּום  י  ִליׁשִ ׁשְ ל  ַמְעּגָ ּבְ

ַמֲעלֹוֶתיָה."  ְזכּות  ּבִ ָלּה  ן  ִנּתַ ר  ֲאׁשֶ ס  ּכֵ ַעל 

אִתי  ָנׂשָ ֵעיַני  ְוַרק  ָבָריו  ּדְ ַעל  ָעִניִתי  לֹא 
ֶתר  ּכֶ ל  ׁשֶ ה  ִהּלָ ְסִביָבּה  יַצד  ּכֵ רֹוֶאה  ָעל,  ֶאל 

ַצח.  ַהּנֶ ַקְרֵני  ַרק  ּבְ ֶאת  ּוְמִטיָלה  סֹוֶבֶבת 

הֹום  ּתְ ֶאל  צֹוֵלל  ֵעיֵני  ֲאִפּלּו  ֱאנֹוׁש,  ֵעיֵני 
ֵעֶדן  ּבְ קֹום  ַהּמָ ִמן  ְרַחְקָנה  ּתִ לֹא  ּכֹה  ם,  ַהּיָ

ָהַרַעם, ל  ְלּגֵ ִמְתּגַ ּנּו  ּוִמּמֶ ּבֹו  ִנְבָרא   75
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יַאְטִריֶצ'ה.  מּבֵ ָאז  ָרַחק  ִטי  ּבָ ּמַ ׁשֶ ִפי  ּכְ
מּוָתּה  ּדְ י  ּכִ ִהְפִריַע  לֹא  ָלל  ּכְ ְרָחק  ַהּמֶ ַאְך 

ֶוְך.  ּתָ ּבַ ִמְכׁשֹול  ְללֹא  ֵעיַני  ֶאל  יָעה  ִהּגִ

לּוָיה,  ּתְ י  ּתֹוַחְלּתִ ְך  ּבָ י,  ַנְפׁשִ ִביַרת  ּגְ "ֲאָהּה, 
ָנה  ְמֻזּמָ ָהִיית  י  ַנְפׁשִ יׁשּוַעת  ּלִ ׁשֶ
ַהּתֶֹפת,  ֲאֵפַלת  ּבַ ת  ְלַכּתֵ ַרְגַלִיְך 

ֵעיַני,  ָראּו  ר  ֲאׁשֶ ל  ּכָ י  ּכִ זֹאת  ּבָ אֹוֶדה 
ִהְפִעימּו,  רּוִחי  ֶאת  ׁשֶ ְוֶצֶדק  ְנִדיבּות  ל  ּכָ

ֲחָסַדִיְך.  ִרי  ּפְ ְוֵהם  ְזכּוֵתְך  ּבִ אּו  ּבָ ִלי 

ָהַעְבדּות  ִמן  אֹוִתי  ְצּתְ  ִחּלַ ר  ֲאׁשֶ זֹו  ַאּתְ 
ְוָכל  ָרִכים,  ּדְ אֹוָתן  ָכל  ּבְ ַהֵחרּות  ֶאל 

יֵלִני.  ְלַהּצִ ָהיּו  ָיֵדְך  ּבְ ָהֶאְמָצִעים 

ָעַלי  ְלַהֲאִציל  ְך  ַחְסּדֵ ֶאת  הֹוִסיִפי 
 – ְלֵאיָתָנּה  ְבּתְ  ֵהׁשַ  – ָמִתי  ִנׁשְ ְלַמַען 

עֶֹנג." ּבְ אֹוָתּה  ִלי  ַקּבְ י  ּנִ ִמּמֶ ְפַרח  ּתִ ְלֵעת   90

ְרִאיִתיָה  ׁשֶ ְוִהיא  אִתי,  ָנׂשָ ִתי  ִפּלָ ּתְ ְך  ּכָ
י,  ּבִ ִהְתּבֹוְנָנה  ָכה,  ִחּיְ י,  ּנִ ִמּמֶ ְרחֹוָקה  ּכֹה 

ַצח.  ַהּנֶ ַמְעַין  ּבְ יט  ְלַהּבִ ָבה  ְוׁשָ

ִקּצֹו  ֶאל  "ְלַמַען  ב:  ַהּשָׂ דֹוׁש  ַהּקָ ָסח 
ָרה  ּבָ ה  ִפּלָ ּתְ ֵלם,  ׁשָ ֲעָך  ַמּסָ ָיבֹוא 

ֵאֶליָך.  אֹוִתי  רּו  ּגְ ׁשִ ַהּקֶֹדׁש  ְוַאֲהַבת 

ה  ַהּזֶ ן  ּגַ ּבַ ַרֵחף  ְטָך  ַמּבָ ּבְ ן  ּכֵ ַעל 
ֵעיֶניָך  ַמְרֵאה  ִיּכֹון  ֵאת  ׂשְ ֶיֶתר  ּבְ ְוָכְך 

 . ָהֱאלֹּהַ זַֹהר  ּבְ ָעל  ֶאל  יל  ְלַהְעּפִ

ַהב  ַהּלַ ְמלֹוא  ּבִ אַֹהב  אֹוָתּה  ֵמי-ָעל  ׁשְ ת  ַמְלּכַ
ָעֵלינּו,  ּה  ַחְסּדָ ְרִעיף  ּתַ ּבֹוֵער,  י  ִלּבִ ּבְ ׁשֶ

ֲעָבֶדיָה."  ּבַ סּור  ַהּמָ ְרַנר,  ּבֶ ָאנִֹכי  י  ּכִ
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רֹוַאְטָיה,  ִמּקְ יַח  ַנּנִ ֵאֵלינּו,  א  ּבָ ׁשֶ ִמי  ּכְ
נּו,  ּלָ ׁשֶ ֶורֹוִניָקה  ְכסּות  ּבִ ֵעיָניו  ָלֵתת 

רּוַח, קֹוַרת  לֹו  ֵמֵסב  ֵאיֶנּנּו  ְרֶאה  ַהּמַ ַאְך   105

אֹוֵמר:  ּוְבִלּבֹו  יו  ְרַעּפָ ׂשַ ּבְ ּתֹוֶהה 
ֶוֱאלִֹהים  ָאדֹון  יַע,  ַהּמֹוׁשִ ֵיׁשּו  "הֹו 

ְרֶאיָנה?"  ּתִ ֵעיַני  זֹאת  ּבָ מּות  ּדְ ּכַ מּוְתָך  ּדְ ָהְיָתה 

ֵסֶמל  ּבְ יט  ַמּבִ עֹוִדי  ָאנִֹכי,  מֹוהּו  ּכָ
ִזּכּוהּו  יו  ְרַעּפָ ּשַׂ ׁשֶ ז,  ַהּלָ ָהַאֲהָבה 

ָאֶרץ.  ּבָ ׁשֹוֵכן  עֹודֹו  ְלָוה  ְוׁשַ ַנַחת  ּבְ

ַעם  ּפַ ֵאי  ַדע  ּתֵ יַצד  "ּכֵ ִלי,  ָסח  ַהֶחֶסד,"  ן  ּבֶ "הֹו, 
ֵעיֶניָך  א  ּשָׂ ּתִ לֹא  ִאם  ר  אֹׁשֶ ל  ׁשֶ ַמהּותֹו  ֶאת 

ַמִים.  ׁשָ ְמרֹום  ֶאל  ה  ַהּזֶ ן  ְפּתָ ַלּמִ ֵמֵעֶבר 

ִמּכֹל,  ַהְמֻרָחקֹות  עֹות  ּבָ ַטּ ּבַ ט  ַהּבֵ
ס,  ּכֵ ַעל  ַהְיׁשּוָבה  ה  ְלּכָ ַהּמַ ֶאת  ְרֵאה 
ִנְכַנַעת."  ֶנֱאָמָנה  ַהּזֹו  ְלכּות  ַהּמַ ָלּה 

ַחר  ַ ַהּשׁ אֹור  ִעם  ּוְכמֹו  ֵעיַני,  ֶאת  אִתי  ָנׂשָ
אֶֹפק  ּבָ ַהּזֹוֲהִרים  ִמְזָרח  ֲאֵתי  ּפַ ְלֵעת 

ׁשֹוַקַעת, ה  ַחּמָ ֵני  ּפְ ַעל  ם  ִתְפַאְרּתָ ּבְ עֹוִלים   120

י;  ְסּתִ ִטּפַ ָהִרים  יא  ׂשִ ֶאל  ֵמֵעֶמק  ֵעיַני  ּבְ ְך  ּכָ
ה  ְנֻקּדָ ָרִאיִתי  ֶעְליֹון  טּור  ּבְ ַהְרֵחק 

ַקְרֶניָה.  ּבְ זֹוֶהֶרת  ֶתר  ַהּיֶ ל  ִמּכָ ְוִהיא 

 – ָבה  ְרּכָ ַלּמֶ ין  ַנְמּתִ ם  ׁשָ ָאֶרץ,  ּבָ ּוְכמֹו 
ַהּזַֹהר,  יא  ׂשִ ּבְ ְוִהיא   – ַאּפֹולֹו  ן  ּבֶ ּה  ּבָ ל  ׁשַ ּכָ

אֶֹפק,  ּבָ ָהאֹור  עֹוֵמם  יָה  ִצּדֶ ֵני  ְ ִמּשׁ עֹוד  ּבְ

הֹוִפיַע   – לֹום  ָ ַהּשׁ ֵנס   – ָהב  ַהּזָ ֶגל  ּדֶ ְך  ּכָ
ְסִביבֹו  ן  ּוְמַמּתֵ ַטּבּורֹו  ּבְ זֹוֵהר 

ה. ְלַמּטָ ַהּנֹוֲחתֹות  ַהּזַֹהר  ְלֲהבֹות  ׁשַ ֶאת 
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ּוְמַחֶּיֶכת  ָיָפה  אֹוָתּה  ם  ׁשָ ״ָרִאיִתי 

ֵרת,  ׁשָ ַמְלֲאֵכי  ל  ׁשֶ ֲעׁשּוַע  ּוְלׁשַ יר  ְלׁשִ

ֵעֶדן״ ּבְ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ַאר  ׁשְ ֶקֶרב  ּבְ ֶחְדָוה  זֹוָרה 

ד. ג. 
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 – ַמְלָאִכים  ָרִאיִתי  ַהּנַֹגּה  ז  ְלֶמְרּכַ ְסִביב 
ם,  ּלָ ּכֻ ָנף  ּכָ י  רּוׂשֵ ּפְ  – ֵמֶאֶלף  יֹוֵתר  אי  ַוּדַ

ֵמֵרֵעהּו.  רּוב  ּכְ ׁשֹוִנים  ּוְבָעָמל  הֹוד  ּבְ

ֶכת  ּוְמַחּיֶ ָיָפה  אֹוָתּה  ם  ׁשָ ָרִאיִתי 
ֵרת,  ׁשָ ַמְלֲאֵכי  ל  ׁשֶ ֲעׁשּוַע  ּוְלׁשַ יר  ְלׁשִ

ֵעֶדן. ּבְ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ַאר  ׁשְ ֶקֶרב  ּבְ ֶחְדָוה  זֹוָרה   135

ֵעֶרְך  ֵוה  ׁשְ ים  ִמּלִ אֹוַצר  ָיִדי  ּבְ ֲאִפּלּו 
ְמָתֵאר  ָהִייִתי  לֹא  ְמיֹוִני,  ּדִ ר  ְלעֹׁשֶ

ִנְפְלאֹוֶתיָה.  ין  ִמּבֵ חּות  ַהּפָ ֶאת  ְולּו 

זֹו  ּבְ לּויֹות  ּתְ ֵעיַני  ָרָאה  ְלֵעת  ְרַנר,  ּבֶ
ִסירּות,  ַהּמְ ֵאׁש  ֶאת  ּבֹו  ֵהִפיָחה  ר  ֲאׁשֶ

ֵאֶליָה,  ֵעיָניו  ֵהֵסב  דֹוָלה  ּגְ ַאֲהָבה  ּבְ

ַלַהט. ֶיֶתר  ּבְ עֹוֵרר  ִטי  ַמּבָ ֶאת  ְוָכְך    142
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קנטו שלושים ושניים

במעֵלה  בטּורּה  אחת  כל  הנשמות,  של  משכנן  חלוקת  את  לדנטה  מבהיר  רַנר  ּבֶ הקדוש 
בנות  על  גבריאל,  המלאך  על  הדיבור  את  מרחיב  ברנר  המסתורי.  הוורד  במורד  או 

נוספות. נשמות  ועל  העברים 

קּוַע,  ׁשָ ִעּנּוָגיו  ּבְ ִלּבֹו  ָהָיה  י  ּכִ ם  ּגַ
ת  ֻהּנַ ּכְ ֶאל  ד  ִמּיָ ֶהָהגּות  ִאיׁש  ָנה  ּפָ

ַהּקֶֹדׁש:  ְפֵתי  ׂשִ ֵאַלי  רּו  ּבְ ּדִ ְוָכְך  מֹוֶרה, 

ֶמן,  ֶ ּשׁ ּבַ ָחה  ָמׁשְ ִאֲחָתה,  ְרָים  ּמִ ׁשֶ ַצע  "ַהּפֶ
ה  ְרֶאּנָ ּתִ ַהֵחן,  ַעְלַמת  יֵדי  ּבִ ִנְבַקע  ִנְפַער 

ה.  ַמִרּיָ לֹות  ְלַמְרּגְ ה  ַעּתָ ֶזה  ֶבת  יֹוׁשֶ

 – ֵעיֶניָך  מֹו  ּבְ ְרֵאה   – ַחת  ִמּתַ י  ִליׁשִ ׁשְ טּור  ּבְ
ֶבת  יֹוׁשֶ ס  ּכֵ ַעל  ָרֵחל  ִבים,  ַהּמֹוׁשָ חּוג  ּבְ

יַאְטִריֶצ'ה.  ּבֵ ָך,  ִלּבְ ִביַרת  ּגְ ֵאֶליָה  ּוְבָסמּוְך 

ר  ֲאׁשֶ ְורּות  ִרְבָקה  ִויהּוִדית,  ָרה  ׂשָ
ֶצֱאָצֶאיָה,  ִעם  ִנְמָנה  ִוד,  ּדָ ְזִמירֹות,  ְנִעים 

ִני.'  ָחּנֵ ָך  ַחְסּדְ 'ּכְ ֶעֶצב:  ּבְ ַעק  ּזָ ׁשֶ ִמי 

ׁשּוָרה,  ַאַחר  ׁשּוָרה  ן,  ּלָ ּכֻ אֹוָתן  ְרֵאה 
ֶוֶרד,  ל  ׁשֶ כֹוַתְרּתֹו  ּבְ ַעְלַעל  ַאַחר  ַעְלַעל 

ָקָראִתי. מֹוֵתיֶהן  ׁשְ ּבִ ֶדר  ַהּסֵ י  ּפִ ַעל  ְסדּורֹות   15

ִעְבִרים,  נֹות  ּבְ ה  ָוַמּטָ ִביִעית  ׁשְ ּוָרה  ּוִמּשׁ
ְלַמְעָלה,  ְדֵרגֹות  ּמַ ּבַ זֹאת  ָעׂשּו  ָבר  ּכְ ׁשֶ ִפי  ּכְ

ֶרד.  ַהּוֶ ַמְחְלפֹות  ֶאת  ַנִים  ִלׁשְ אן  ּכָ ם  ּגַ חֹוְלקֹות 

ְפִריד  ַהּמַ ַחִיץ  ֵהן  ַהַחִיל  ְנׁשֹות  אֹוָתן 
ִקְרַבת  י  ּפִ ַעל  ְוזֹאת  ַהּקֶֹדׁש,  ַמֲעלֹות  ין  ּבֵ

ֵיׁשּו.  ל  ׁשֶ ּוְבתֹוָרתֹו  ָלב  ּצְ ּבַ ֲאִמין  ַהּמַ
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ֶרד  ַהּוֶ ִריָחה  ּפְ יא  ׂשִ ּבְ ב  ִנּצָ ֶזה  ֵמֵעֶבר 
ֵהם  לּו  ַהּלָ ס,  ּכֵ ַעל  ָנכֹונּו  ַעְלָעָליו  ל  ּכָ
ֵיׁשּוַע.  בֹוא  ּבְ ָנְתנּו  ֵאמּוָנם  ֶאת  ׁשֶ ִמי 

ַהּגֶֹרן  ַמֲחִצית  ּבְ ְרֶאה  ּתִ ִני  ׁשֵ ד  ִמּצַ
ִבים  יֹוׁשְ ם  ְוׁשָ ֵריִקים,  קֹומֹות  ַהּמְ ִמן  ים  ַרּבִ

ֵאֵלינּו.  ּבֹואֹו  ַאַחר  ֵיׁשּו  ֶאל  ָחְברּו  ׁשֶ ִמי 

ֲעֶלה  ַהּנַ ס  ַהּכֵ ִראׁשֹון,  ַצד  ּבְ ּוְכמֹו 
ה,  ְלַמּטָ קֹומֹות  ַהּמְ ִעם  ו  ַיְחּדָ ִביָרה  ַהּגְ ל  ׁשֶ

ְוגֶֹדל,  ִמּדֹות  ְרַחב   – ַהְפָרָדה   – ַחִיץ  ָצר   30

ָהָרם  יֹוָחָנן  ס  ּכֵ ב  ִנּצָ ם  ְגּדָ ִמּנֶ ְך  ּכָ
ִקּדּוׁש  ְוַעל  ה  ִצּיָ ּבְ ַאב  ּדָ ָלַעד,  ָמסּור 

ָנַתִים.  ׁשְ עֹוד  ּתֶֹפת  ּבַ ר  ְוִהְתַיּסֵ ֵמת  ם  ֵ ַהּשׁ

ה:  ְלַמּטָ ִבים  ְוַהּיֹוׁשְ ַהַחִיץ,  ַמְפִריד  יו  ְחּתָ ּתַ
ַיַחד,  ְואֹוגּוְסִטינּוס  ֶנִדיְקטּוס  ּבֶ ְפַרְנִציְסקּוס, 

ֵרֵעהּו.  ַאַחר  ל  ַמְעּגָ ְוָהְלָאה  אן  ִמּכָ ְוָכְך 

ָחה  ּגָ ַהַהׁשְ ָחְכַמת  יַצד  ּכֵ ְרֵאה  ה  ַעּתָ
ן  ַהּגַ ֶמְרֲחֵבי  ֶאת  ִוים  ׁשָ ַלֲחָלִקים 

ֵיׁשּוַע.  ֱאמּוַנת  ּבֶ ַצד  ְלָכל  חֹוֶלֶקת 

ְלׁשּוָרה  ַחת  ִמּתַ זֹאת:  ם  ּגַ ְוַדע  ְרֵאה 
ַהַחִיץ,  י  ַקּוֵ ֵני  ׁשְ ֶאת  ַנִים  ִלׁשְ ַהחֹוָצה  זֹו 
א  ֶאּלָ י  ּכִ מֹות  ׁשָ ַהּנְ בֹות  יֹוׁשְ ְזכּוָתן  ּבִ לֹא 

ְלַהְתָניֹות.  ָכפּוף  ּבְ ְוֵכן  ָאבֹות  ְזכּות  ּבִ
ּגּוָפם  ָנְטׁשּו  ר  ֲאׁשֶ רּוחֹות  ֵהם  ה  ֵאּלֶ ל  ּכָ

ָלרַֹע. טֹוב  ין  ּבֵ ִלְבחֹר  ם  ְיָכְלּתָ ֶטֶרם  ּבְ  45

יט,  ּבִ ּתַ ְפֵניֶהם  ּבִ ִאם  ִלְראֹות  ּתּוַכל  זֹאת  ֶאת 
ִפיֶהם  ּבְ ׁשֶ ֶמר  ַלּזֶ ָאְזֶניָך  ְכֶרה  ּתִ ְוִאם 

ֶלד.  ַהּיֶ קֹול  ּכְ ְוהּוא  קֹוָלם  ְצִליל  ֶאת  ַמע  ׁשְ ּתִ
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ַמִים.  יָך  ּפִ אָת  ִמּלֵ ּתֹוֶהה,  ה  ַאּתָ ה  ִהּנֵ
ִתיָקה  ְ ַהּשׁ ר  ֶקׁשֶ ֶאת  יר  ַאּתִ ָאנִֹכי  ַאְך 

ֶחֶבק.  ּבְ אֹוְתָך  ַפת  ּכָ ָאִנין  יֹון  ִהּגָ ּבֹו 

ַהּזֹאת  ְמָלָכה  ַהּמַ ל  ׁשֶ ֶמְרָחֶביָה  ּבְ
ְקֶרה  ַהּמִ ְלֶדֶרְך  ָמקֹום  ֵצא  ִיּמָ לֹא 

ֶעֶצב.  אֹו  ָצָמא  ָרָעב,  ָלל  ּכְ ּה  ּבָ ֵאין  ׁשֶ ִפי  ּכְ

ַצח  ַהּנֶ י  ֻחּקֵ ְרֶאה,  ּתִ ר  ֲאׁשֶ ל  ּכָ י  ּכִ ַיַען 
ְלַמַען  זֹאת  ֵעֶדן,  ּבְ ְמקֹומֹו  ֶאת  ָקְבעּו 

ַעת.  ּבַ ַלּטַ ע  ֶאְצּבַ ין  ּבֵ ָלם  ֻמׁשְ אּום  ּתֵ ִיְהֶיה 

ַהְמַמֲהִרים של  מֹות  ׁשָ ַהּנְ ֶחֶבר  ּבְ ְך  ּכָ
אן  ּכָ ִבים  יֹוׁשְ ִמְקֶרה  ּבְ לֹא  ֱאֶמת,  י  ַחּיֵ ַאַחר 

.sine causa לֹא  לֹוַמר,  ּכְ ְוֵעֶרְך,  ה  ְסֻגּלָ י  ּפִ ַעל   60

ַהּזֹאת  ְמָלָכה  ַהּמַ ְזכּותֹו  ּבִ ֶלְך,  ַהּמֶ
ֵקץ  ֵאין  ְוַאֲהָבה  ַרב  ר  אֹׁשֶ ּבְ רּוָיה  ׁשְ

ַעת,  ּדַ ַעל  ַיֲעֶלה  לֹא  יֹוֵתר  ִלְדרֹׁש  י  ּכִ ַעד 

ֶצֶלם  ּבְ ָפׁשֹות  ַהּנְ ל  ּכָ ֶאת  ָאְמָנם  ָרא  ּבָ
ֵעיָניו.  ְראּות  י  ּפִ ַעל  ַיְחלֹק  ַחְסּדֹו  ֶאת  ַאְך 
ַהּנֹוֶתֶנת.  זֹו  ִהיא  ׁשֶ אן,  ִמּכָ זֹו,  ִהיא  ה  ֻעְבּדָ

דֹוׁש  ַהּקָ ֶפר  ּסֵ ּבַ תּוב  ּכָ ָבר  ְוַהּדָ
ֶרֶחם,  ּבָ ִמְתרֹוְצִצים  ִרְבָקה  אֹוֵמי  ּתְ ַעל 

ֵרֵעהּו.  ֶאת  ִאיׁש  ׂשֹוְנִאים  ֵאם  ֶבֶטן  ּבְ ּוְכָבר 

רֹום  ּבָ ָהֱאלִֹהים  אֹור  ַעל  מּוָטל  ן  ּכֵ ַעל 
ָדה,  ִנְכּבָ ֲעֶטֶרת  יֶהם  ָראׁשֵ ַעל  ָלֵתת 

ֶפׁש.  ַהּנֶ ַמְחְלפֹות  ל  ׁשֶ ְלגֹוָנן  ּתֹוֶאֶמת 

פַֹעל,  ּבְ ְזכּוָתם  י  ּפִ ַעל  לֹא  ִאם  ֵאפֹוא  ה  ִהּנֵ
ָהֵעֶדן ֵבי  מֹוׁשְ ּבְ ְמקֹוָמם  ּבִ ֵהם  ָזכּו 

ֵמֶרֶחם. ֵצאָתם  ְלֵעת  ֵאָליו,  ה  ִזּקָ י  ּפִ ַעל   75

Dante Book 3.indb   306 6/7/2009   2:11:41 PM



307
העדן

ָעָברּו,  ּדֹורֹות  יֵמי  ּבִ ֲאבֹוֵתיֶהם  ְסֻגּלֹות 
ְוַהּתֹם,  ַהּטַֹהר  ְוֵכן  ֱאמּוָנָתם 

ַהּצֶֹרְך.  י  ּדֵ ם  ּבָ ָהָיה  ֶצֱאָצֵאיֶהם  ִלְפדּות 

ָהִראׁשֹוִנים,  ּדֹורֹות  ן  ִעּדַ ץ  ִמּקֵ ַאַחר, 
ּטַֹהר,  ּבַ ּכֹחֹו  ר  ִיְגּבַ ְמָנת  ַעל  י  ּכִ ִנְמָצא 

ֶלד.  ַהּיֶ ָעְרַלת  ּמֹול  ּתִ הּוא  ָזָכר  ָלד  ַהּוָ ִאם 

ַהֶחֶסד,  ן  ִעּדַ ְלתֹות  ּדַ ַתח  ִהּפָ ּבְ ֲאָבל 
 – ִים  ּפַ ּכַ ְנִקי  ֲהַגם   – ת  ּדָ ּכַ ל  ִנְטּבַ לֹא  ִאם 

יְמּבֹו.  ַהּלִ י  ּכֵ ַמְחׁשַ ּבְ ר  ְלִהְתַיּסֵ ַלְך  ֻהׁשְ

ֵיׁשּוַע,  ְפֵני  ּכִ ְוֵהם  ֶניָה  ּפָ ְרֵאה  ה  ַעּתָ
ִלְסלֹל  כֹחֹו  ּבְ ֵיׁש  ְלַבד  ּבִ ָזֳהָרּה  י  ּכִ

ֵיׁשּוַע."  ֵני  ּפְ ֶאת  ְרֶאה  ּתִ ְלַמַען  ָך  ְרּכְ ּדַ ֶאת 

ָעֶליָה,  ַחְסּדֹו  ַמְמִטיר  ַרב  ר  אֹׁשֶ ָרִאיִתי 
ֶעְליֹון  ַמְלֲאֵכי  ל  ׁשֶ רּוָחם  ּתֹוֶלֶדת  הּוא 
ַמִים. ׁשָ ת  ּפַ ּכִ רּום  ּבְ ִלְדאֹות  ְבָרִאים  ַהּנִ  90

ָלִאים  ַהּפְ ל  ּכָ ַאף  ַעל  ָרִאיִתי,  לֹא  עֹוד  זֹאת  ּכָ
רֹוִבים  ַהּקְ ֶניָה  ּפָ ה.  ֵהּנָ ַעד  ֵעיַני  ְזפּו  ׁשָ

ִהּכּוִני.  ַתְדֵהָמה  ּבְ ָהֶעְליֹון  ֶלם  ַלּצֶ

ִמּקֶֹדם  ֲחָתה  ּנָ ׁשֶ ָהַאֲהָבה  אֹוָתּה 
יַע,  ַהּמֹוׁשִ ֵאם  מּול  ֶאל  ָנף  ּכָ ה  ְרׂשָ ּפָ ה  ַעּתָ

.’gratia plena‘-ּוְב ְצָחה,  ּפָ  ’ave Maria‘- ּבְ

ָהֵעֶדן,  רּוֵכי  ּבְ ָענּו  ָהֲעָבִרים  ל  ִמּכָ
ְגרֹוָנם,  ּבִ יבּו  ֵהׁשִ דֹוׁש  ַהּקָ ֶמר  ַלּזֶ

ְונַֹעם.  ְלָוה  ׁשַ ָחזּות  ֶנֶפׁש  ל  ּכָ ה  ָלְבׁשָ ְוָכְך 

ְסּבֹל  ּתִ ֲעבּוִרי  ּבַ ר  ֲאׁשֶ ָקדֹוׁש,  ָאב  "הֹו, 
ְמקֹוְמָך  ֶאת  נֹוֵטׁש  ֵאַלי,  ָך  ִרְדּתְ ּבְ

ָלֶנַצח,  ְנָך  ּכָ ִמׁשְ ֶאת  ָקַבע  ַהּגֹוָרל  ּבֹו 
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ק  חֹוׁשֵ ֵלב  ּבְ ר  ֲאׁשֶ ְלָאְך  ַהּמַ הּוא  ֶזה  ִמי 
ָהֵעֶדן ת  ַמְלּכַ ְפֵני  ּבִ טֹו  ַמּבָ ֶאת  נֹוֵעץ 

ְלֶהֶבת?" ׁשַ ֵאׁש  ּכְ ּלֹו  ּכֻ ה  ֶחְמּדָ ֵמרֹב  י  ּכִ ַעד   105

ר  ֲאׁשֶ מֹוִרי,  י  ּפִ ֶאת  י  ַאְלּתִ ְוׁשָ י  ָחַזְרּתִ
ִמְרָים,  ַחְסֵדי  ֵמֵאת  נֹוֵטל  ְפַאְרּתֹו  ּתִ ֶאת 
ֶמׁש.  ֶ ִמּשׁ ָיְפָיּה  הֹוד  ֶאת  ֶכת  ַהּמֹוׁשֶ ּנַֹגּה  ּכַ

כֹוִלים  ּיְ ׁשֶ ָכל  ּכְ ְוֶחֶסד,  ֵלב  "עֹז  יב:  ֵהׁשִ
ֶעְליֹון,  ּוַמְלֲאֵכי  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ָלֶהם 

נּו.  ְרּכֵ ּדַ ם  ּגַ ִהיא  ְרּכֹו  ּדַ ן  ּכֵ ְוַעל  ּבֹו,  ׁשֹוְכִנים 

ַהּתֶֹמר  ף  ּכַ ֶאת  ֲאַזי  ֵהִביא  ׁשֶ ֶזה  הּוא  י  ּכִ
יַע  ַהּמֹוׁשִ ּבֹו  ּיֹום  ּבַ ִמְרָים  ֶאל  ה  ְלַמּטָ
ֲעוֹונֹוֵתינּו.  עֹל  ֶאת  ָנַטל  ְכמֹו  ׁשִ ֲעֵלי 

ֵעיֶניָך  מֹו  ּבְ ְרֵאה  ּדֹוֵבר,  עֹוִדי  אּוָלם 
ָהֵעֶדן  דֹוֵלי  ּגְ ין  ִמּבֵ ֶפׁש  ַהּנֶ ֲאִציֵלי  ֶאת 

ְוֶצֶדק.  ּתֹם  ל  ׁשֶ ָמחֹוז  ַהּזֹאת,  ְמָלָכה  ּמַ ּבַ

ְיׁשּוִבים  ְלַמְעָלה  ם  ׁשָ ַנִים  ְ ַהּשׁ ה  ִהּנֵ
עֹוֵלז ם  ִלּבָ ְך  ּכָ ַעל  ִביָרה,  ַהּגְ ֶאל  ָקרֹוב 

ַהּפֹוֵרַח. ֶרד  ַהּוֶ י  ְרׁשֵ ׁשָ ֵני  ׁשְ ּכִ ְוֵהם   120

ֵאֶליָה  ְמאֹד  ָסמּוְך  ז  ַהּלָ מֹאל,  ִמּשְׂ ֵכָנּה  ׁשְ
ָהָאסּור  ִמן  ָטַעם  הּוא,  ְדמֹון  ַהּקַ ָאִבינּו 

ְוֵסֶבל.  ַוי  ּדְ ל  ׁשֶ ַטֲעָמם  ֶאֶרץ  ַעל  ַזר  ּגָ ְוָכְך 

דֹוׁש,  ַהּקָ ְטרּוס  ּפֶ ֶאת  ְרֶאה  ּתִ ִמיָנּה  ִמּיְ
ֵיׁשּוַע  ִהְפִקיד  ָיָדיו  ּבְ ה,  ֵנִסּיָ ַהּכְ ֲאִבי 

ַרח.  ַהּפֶ ֲעֵרי  ְלׁשַ חֹות  ְפּתְ ַהּמַ ֵני  ׁשְ ֶאת 

מֹותֹו  ִלְפֵני  ר  ֲאׁשֶ ַההּוא,  דֹוׁש  ְוַהּקָ
ֵיׁשּוַע  ה,  ּלָ ַהּכַ ל  ׁשֶ ִסְבלֹוֶתיָה  ּבְ ָרָאה 

ְורַֹמח,  ַמְסְמִרים  ל  ׁשֶ מַֹהר  ּבְ ָיָדּה  ָרַכׁש 

Dante Book 3.indb   308 6/7/2009   2:11:42 PM



309
העדן

ְזֵענּו ּגִ ֲאִבי  ּוְלַצד  ֵאָליו.  ָסמּוְך  ב  יֹוׁשֵ
טֹוָבה, פּוי  ּכְ עֶֹרף,  ה  ְקׁשֵ ַעם  ַעל  ָאדֹון  ׁשֹוֵכן 

ַמִים.  ׁשָ ן  ִמּמַ ִנּזֹון  ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַאף  ר  ֲאׁשֶ

ִמְרָים  ֵאם  ִהיא  ְרֶאה  ּתִ ה  ַחּנָ ֶאת  ְטרּוס  ּפֶ מּול 
ְעָנא'  'הֹוׁשַ עֶֹנג,  ּבְ ּה  ִבּתָ ּבְ ֶטת  ַמּבֶ

ֵעיֶניָה. ֶאת  ה  ּנָ ִמּמֶ ִסיר  ּתָ ְולֹא  יר,  ׁשִ ּתָ  135

ָהָרם ָחה  ּפָ ׁשְ ּמִ ַהַ ַלֲאִבי  ֶגד  ִמּנֶ
ֵהִאיָצה  ָך  ְגִבְרּתְ ּבִ זֹו  ה,  לּוִצ'ּיָ ב  ׁשֵ ּתֵ

ֶות.  ַהּמָ ְלַמר  ָנכֹון   , ְלּתָ ּפַ ִהׁשְ ָך  רֹאׁשְ ְלֵעת 

ן  ּכֵ ְוַעל  ָנס,  ַמן  ַהּזְ חֹוֵלם,  ה  ַאּתָ עֹוד  ּבְ אּוָלם 
ֶלאֶכת  ּמְ ּבַ ָנבֹון  ט  ַחּיָ ּוְכמֹו  ַנֲעצֹר  אן  ּכָ
ְלֵהֶפְך,  ְולֹא  ד  ַהּבַ ת  ִמּדַ י  ּפִ ַעל  ּתֹוֵפר 

ַאֲהָבה.  ׁשֶֹרׁש  ֶאל  ֵטינּו  ַמּבָ ֶאת  ָנֵסב 
ְצִליַח  ּתַ ם  ּגַ י  ּכִ ר  ֶאְפׁשָ ּבֹו  יט  ּבִ ּתַ ְלֵעת  ְוָכְך 
ַהּזַֹהר.  ְמקֹור  ֶאת  ּתּוַכל  ַאְך  ׁשֶ ָכל  ּכְ ַלְחּדֹר 

ִנְדֶמה  עֹוד  ּבְ ָאחֹור  ּפֹל  ּתִ ְלַבל  זֹאת  ִעם 
ָקִדיָמה,  ֵמִניף  ה  ַאּתָ ָנֶפיָך  ּכְ ֶאת  ׁשֶ ְלָך 

 – ֶחֶסד  ּבַ ִלְזּכֹות  ְוָכְך  ה,  ִפּלָ ּתְ את  ָלׂשֵ מּוָטב 

ַע.  ְלַסּיֵ ַהּכַֹח  ָיָדּה  ּבְ י  ּכִ הּוא,  ּה  ַחְסּדָ
ֵלב  ֵחֶפץ  ּבְ ָבַרי  ּדְ ַאַחר  ֲעקֹב  ֵעת  ּכָ

ַיַחד."  ם  ּגַ ֶאָחד  ִביל  ׁשְ ּבִ ְך  ְנַהּלֵ ְלַמַען   150

ּקֶֹדׁש.  ּבַ תֹו  ִפּלָ ּתְ ֶאת  את  ָלׂשֵ ֵהֵחל  ְוהּוא    151
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קנטו שלושים ושלושה

יואיל  כי  עצמו  הבורא  אצל  מבקשת  ישוע  אם  מרים  רַנר,  ּבֶ הקדוש  של  לבקשתו 
הקדוש  השילוש  של  בסודו  הוגה  המשורר  מקרוב.  להתבונן  אפשרות  לדנטה  להעניק 

האלוהי.  זה  מול  האנושי  זה  ישוע,  של  הכפול  בטבעו  וכן 

יֹוֵתר  ְצנּוָעה  ֵנְך,  ּבְ ל  ׁשֶ ּתֹו  ּבִ תּוָלה,  ּבְ ֵאם  "ָהּה, 
ֶצֶלם,  ּבְ ִנְבָרא  ר  ֲאׁשֶ ל  ּכָ ַעל  ְוַנֲעָלה 

ַצח,  ַהּנֶ ַנת  ְוַכּוָ ֵלמּות  ְ ַהּשׁ ַיַעד  ַאּתְ 

ָהָאָדם  ֶטַבע  ֶאת  יָהה  ִהְגּבִ ר  ֲאׁשֶ זֹו  ַאּתְ 
ּבֹוְראֹו  ִלים  ִהׁשְ י  ּכִ ַעד  ָהֲאִצילּות,  ְמרֹום  ֶאל 

ּנּו.  ִמּמֶ ָסַלד  ְולֹא  ָיָדיו  ה  ַמֲעׂשֵ ִעם 

ַאֲהָבה  ַלַהב  ּבֹו  ַרֲחֵמְך,  ּבְ ֶזה  ָהָיה 
ֵהֵנץ  ּוְבֻחּמֹו  ַח,  ְוִהְתַלּקֵ ת  ִנּצַ

ַרח.  ַהּפֶ ִלְבֵלב  ָנַבט,  ָלַעד  לֹום  ּוְבׁשָ

ַהּיֹום,  ָצֳהֵרי  ּבְ ּוָאה  ַמּשׂ ָלנּו  ַאּתְ 
ָאֶרץ,  ּבָ ֱאנֹוׁש  ִלְבֵני  ְך;  ַחְסּדֵ ּבְ זֹוֶהֶרת 
ּתֹוֶחֶלת.  ֵמי  ׁשֹוֵפַע  ים  ַחּיִ ַמְעַין  ַאּתְ 

יט,  ְלהֹוׁשִ ָיד  ּכֵֹחְך  ְוַרב  ֵנְך  ּכָ ִמׁשְ ָרם 
ֵאַלִיְך  ּפֹוֶנה  ְולֹא  ְלֵעֶזר  ִנְזָקק  י  ּכִ ַעד 
ָנַפִים. ּכְ ְללֹא  ָלעּוף  ׁש  ְמַבּקֵ ּכִ מֹותֹו  ּכְ  15

ְלִמי  ַרק  לֹא  ָיֵדְך  יִטי  ּתֹוׁשִ טּוֵבְך  רֹב  ּבְ
ְקרֹובֹות  ים  ּוְלִעּתִ ׁש,  ּקֵ ּבִ ֶעְזָרֵתְך  ׁשֶ

יִעי.  ּתֹוׁשִ ְצָרְך  ַהּנִ ֶאת   , ּתְ ׁשְ ּקַ ִנְתּבַ ֶטֶרם  ּבְ

ְוֶצֶדק  ְלַרֲחִמים  עֹוָלם  ן  ּכַ ִמׁשְ ְך  ִלּבֵ ּבְ
 – ַהּטֹוב  ָעצּור  ּובֹו  ִדיבּות,  ַהּנְ ְך  ִלּבֵ ּבְ
ֶצֶלם.  ּבְ ִנְבָרא  ָכל  ּבְ ַנֲעֶלה  הּוא  ׁשֶ ל  ּכָ
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ָכא  ַהּבָ ֵמֵעֶמק  ָהִאיׁש,  ה  ִהּנֵ ה  ַעּתָ
רֹום,  ַהּמָ ֶאל  א  ִנּשָׂ ַהֶחֶלד,  ּיֹות  ַתְחּתִ ּבְ

ֵעֶדן,  ּבְ מֹות  ׁשָ ַהּנְ ֶאת  ֶזה  ַאַחר  ֶזה  ָרָאה 

ְלַמַען  ּכֵֹחְך  ֻקְרטֹוב  לֹו  ְלַהְקנֹות  ְך  ּבָ ַמְפִציר 
ּוְלַהְרִקיַע  ְלהֹוִסיף  טֹו  ַמּבָ ּבְ יּוַכל 

ר.  ָהאֹׁשֶ ׁשּוָעה,  ַהּיְ ת  ְסּגַ ּפִ ֶאל  ְלַמְעָלה 

ֵעיַני  ט  ַמּבַ ַאַחר  י  ִנְכַסְפּתִ לֹא  ְך  ּכָ ֵמעֹוָלם 
ִפּלֹוַתי  ּתְ ל  ּכָ א  ֶאּשָׂ טֹו,  ַמּבָ ּבְ ְרצֹוִני  ּכִ
ּתֹוֶחֶלת, ֶהן  ּבָ ֵיׁש  י  ּכִ ִתְקָוה  ּבְ ֵאַלִיְך   30

ֵמָעָליו  ִסיִרי  ּתָ ֵתְך  ְתִפּלָ ּבִ ְוִכי 
ְלַמַען  ְוזֹאת  מּוָתה,  ּתְ ן  ּבֶ ל  ׁשֶ ֲעָנָנה  ל  ּכָ

ַהּנַֹעם.  ֵלמּות  ׁשְ הֹוד  ֶאל  קּוחֹות  ּפְ ֵעיָניו  ִיְהיּו 

ֹֹפ. ג’. 
יֹוֵתר  ְצנּוָעה  ֵנְך,  ּבְ ל  ׁשֶ ּתֹו  ּבִ תּוָלה,  ּבְ ֵאם  "ָהּה, 

ֶצֶלם,  ּבְ ִנְבָרא  ר  ֲאׁשֶ ל  ּכָ ַעל  ְוַנֲעָלה 

ַצח״ ַהּנֶ ְוַכָּוַנת  ֵלמּות  ְ ַהּשׁ ַיַעד  ַאּתְ 
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ֶלת,  מֹוׁשֶ ֶחְפָצּה  ל  ּכָ ַעל   – ָהרֹום  ת  ַמְלּכַ ְועֹוד, 
יִחי, ַהּנִ יֹון  ַהִחּזָ ץ  ִמּקֵ י  ּכִ ְך  ּבָ ַאְפִציר 

קֶֹדם,  ּכְ ִעּמֹו  יו  חּוׁשָ ְלָכל  יֹאְבדּו,  ְלַבל 

ְיָצָריו.  ֶאת  ְך  ִמּמֵ ה  ׁשָ ַבּקָ ּבְ ִני,  ַרּסְ
ַהּקֶֹדׁש, רּוחֹות  ּה  ִעּמָ יַאְטִריֶצ'ה,  ּבֵ יַצד  ּכֵ ְרִאי 

ֵאַלִיְך."  ִתי  ְתִפּלָ ּבִ ְוחֹוְבִרים  ף  ּכַ מֹוֲחִאים 

יטּו  ִהּבִ ר  ֲאׁשֶ ָלֵאל  ַהְיָקרֹות  ֵעיֶניָה 
ֵהִעידּו  ָבָריו,  ּדְ א  נֹוׂשֵ יר  ְעּתִ ּמַ ּבַ ה  ַעּתָ
ָהאֶֹמן.  ִסירּות,  ַהּמְ ֵעיֶניָה  ּבְ בּו  טֹּ ַמה 

ַצח.  ַהּנֶ אֹור  זַֹהר  ֶאל  ה  ֵהֵסּבָ אֹוָתן  ֲאַזי 
רּוִאים  ַהּבְ ין  ּבֵ ֵאין  י  ּכִ זֹאת,  ֵנַדע  ֲהלֹא  תֹוכֹו,  ּבְ

מֹוָה. ּכָ ּוְלַהֲעִמיק  ְרּכֹו  ּדַ ִלְמצֹא  ָיכֹול   45

ַעד  ַלּיַ יֹוֵתר  ָקרֹוב  ה,  ַעּתָ ְוָאנִֹכי 
ּסּוַפי  ּכִ ֶאת  ן,  ּלָ ּכֻ ׁשּוקֹות  ַהּתְ ֵקץ  הּוא  ׁשֶ

ַהט.  ַהּלַ ת  ְסּגַ ּפִ ְמרֹום  ֶאל  ה  ְמֻצּפֶ ּכַ אִתי  ָנׂשָ

ָידֹו  ּבְ ִלי  ז  ְמַרּמֵ ֵאַלי,  ְך  ִחּיֵ ְרַנר  ּבֶ
י  ְמּתִ ִהְקּדַ ֲאִני  אּוָלם  ָלרּום,  ֵעיַני  ְלָהֵסב 

י,  ּנִ ִמּמֶ ׁש  ּקֵ ּבִ זֹאת  ֶאת  ֶטֶרם  ּבְ ָברֹו  ּדְ ַלֲעׂשֹות 

ָערּוְך  ָטהֹור,  ֵעיַני  ַמְרֵאה  ָהָיה  ן  ּכֵ ׁשֶ
ַהּזַֹהר  ַקְרֵני  ת  ֲאֻלּמַ ַרק  ּבְ ַעד  ִמּבַ ַלְחּדֹר 

נֹוַבַעת.  ַעְצָמּה  ֱאֶמת  ּנּו  ִמּמֶ ֶעְליֹון,  אֹור  ל  ׁשֶ

ֵעיַני  ָעְצַמת  ָעְלָתה  ְוָהְלָאה  ֶזה  ֵמֶרַגע 
ָרִאיִתי,  ׁשֶ ֶאת  לֹוַמר  ים  ּלִ ַהּמִ ר  ּכֹׁשֶ ַעל 

ּכֹוֵרַע.  רֹון  ּכָ ַהּזִ ּנּו  ִמּמֶ ֻמְפָלא  מּול  ְך  ּכָ

לֹו,  ִנְגֶלה  ֻמְפָלא  ַבר-ָמה  ּדְ ֲחלֹום  ּבַ ׁשֶ ִמי  ּכְ
לֹות,  ּכְ ַעד  ִנְמֶחה  ַהּכֹל  ּוְבקּומֹו  ֵהִקיץ 

ֲעַדִין, ִעּמֹו  נֹוַתר  ָהִרּגּוׁש  ַטַעם  ְוַרק   60
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ָנגֹוז  ַלֲחלּוִטין  ְמַעט  ּכִ ֲאִני,  מֹותֹו  ּכְ
ְמַטְפֵטף  עֹוד  ְוַרק  יֹון,  ַהִחּזָ ַמְרֵאה 

ּנּו.  ִמּמֶ נֹוַתר  ר  ֲאׁשֶ ֶתק  ַהּמֶ י  ִלּבִ ּבְ ַקּלֹות 

ֶלג.  ֶ ַהּשׁ חֹוַתם  ֶלה  ּכָ ה  ַחּמָ ַקְרֵני  ּבְ ְך  ּכָ
ֵני  ּפְ ַעל  אֹוָתן  ָמה  ָרׁשְ יָלה,  ִסיּבִ ְנבּואֹות  ְך  ּכָ

ֶכת.  ּלֶ ַ ּשׁ ּבַ ָנפֹוצּו  ָעָרה,  ּמְ ּבַ ָעִלים 

רֹוַמְמּתָ  ָך  ַחְסּדְ ֶאת  ר  ֲאׁשֶ ֶעְליֹון,  אֹור  ָהּה, 
ה  ּלֵ ּגַ ָאָדם,  בּוַנת  ּתְ ֵני  ּפְ ֵמַעל  בֹוּהַ  ּגָ

ֶניָך,  ּפָ יו  ִמּזִ ֻקְרטֹוב  ְולּו  ְלִזְכרֹוִני 

 – יַע  ְלַהּבִ ּכַֹח  ן  ּתֵ ְלׁשֹוִני  ּבִ א,  ְוָאּנָ
 – ָיבֹואּו  ָיִמים  ֵני  ִמּבְ ים  ֲאָנׁשִ ְלַמַען 

 . ֱאלֹּהַ ת  ִהּלַ ִמּתְ ַקל  ף  ֶרׁשֶ ַרק  ְולּו 

ִזְכרֹוִני  ּבְ רֹד  ִיׂשְ ְמַעט  ַרק  ִאם  ַאף  י  ּכִ
ּורֹות,  ַהּשׁ ֵאּלּו  ּבְ ְצִלילֹו  ִויַהְדֵהד 

ְותֶֹקף. ֵאת  ׂשְ ֶיֶתר  ּבְ ִנְצחֹוְנָך  ַיַעל  ְך  ּכָ  75

ה  ּדָ ַהּצִ ֵעיַני  ֵמֵסב  ָהִייִתי  לּו  י  ּכִ ּדֹוֶמה 
ַהּבַֹהק,  ְוַרב  ַהַחי  ָהאֹור  ת  ֵמֲאֻלּמַ

ָהִייִתי.  אֹוֵבד  אי  ַוּדַ ַסְנֵוִרים,  ּבְ ה  ֻמּכֶ

ְזכּוַרִני,  ֶזה,  ֵמִניַע  ְזכּות  ּבִ ְוָקא  ּדַ אּוָלם 
ּנּו,  ִמּמֶ ְלָהִסיר  לֹא  ֵעיַני  ֶאת  י  נֹוַעְזּתִ

ַצח.  ַהּנֶ טּוב  ּבְ ֵעיַני  ט  ַמּבַ ִנְמַזג  י  ּכִ ַעד 

יִתי  ִהְרׁשֵ ְלַעְצִמי  ּבֹו  ַהֶחֶסד,  ְפַעת  ׁשִ ֲאָהּה, 
ַצח  ַהּנֶ אֹור  ּבְ ִליל  ּכָ ֵעיַני  י  ּתֵ ׁשְ ֶאת  ָלֵתת 
ּבֹו!  ָלה  ּכָ ֵעיַני  ט  ַמּבַ י  ּכִ ַעד  ְזַמן  ְלאֶֹרְך 

ו,  ַיְחּדָ ֶנֱאָסִפים  ְמצּוָלתֹו  עֶֹמק  ּבְ
ָרִאיִתי  ֵלמּות,  ׁשְ ִלְכִליל  ַאֲהָבה  ּבְ רּוִכים  ּכְ

ֶחֶלד.  ּבַ ּוְמפָֹרד  ר  ְמֻפּזָ הּוא  ׁשֶ ל  ּכָ
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ֵצרּוֵפיֶהם  ל  ּכָ ַעל  ַיַחד  ְותֶֹכן  ִמְקֶרה 
אַֹמר ׁשֶ ל  ּכָ ְוָכְך  ו.  ַיְחּדָ ִנְכְרכּו  מֹו  ּכְ

ֵמֵאֶליָה. מּוֶבֶנת  ֱאֶמת  ְבִחיַנת  ּבִ הּוא   90

ְבִנית   ַהּתַ ׁשֶֹרׁש  ֶאת  ָרִאיִתי  י  ּכִ ְסבּוַרִני 
ֵאַדע  ּדֹוֵבר  עֹוִדי  ּבְ ן  ּכֵ ׁשֶ ֶזה,  ר  ֶקׁשֶ ל  ׁשֶ

ֶרַגע  ן  ּבִ ִנְמָחה  ְוָכְך  ר.  ָהאֹׁשֶ ֲאַות  ּגַ י  ִלּבִ ּבְ

ִים  ַאְלּפַ נֹות  ְ ִמּשׁ ַמֵהר  ְכרֹוִני,  ִמּזִ אָֹרע  ַהּמְ
טּון  ֶנּפְ ֵלב  ִנְבַהל  ֵמָאז  ֵמאֹות  ֲחֵמׁש  ְועֹוד 

ְרגֹוָנאּוִטים.  ָהַאַ ְסִפיַנת  ל  ִמּצֵ ם  ַהּיָ ֵלב  ּבְ

ֶקת,  ּוְמֻרּתֶ קּוָעה  ׁשְ ֵאפֹוא,  רּוִחי,  ָהְיָתה 
ָכל  ּכְ זֹאת  ִעם  ְקטּו,  ׁשָ עּוצֹות  ַהּנְ ֵעיַני 

ַהט.  ַהּלַ ֶהן  ּבָ ַבר  ּגָ הֹוִסיפּו,  יט  ַהּבִ ּלְ ׁשֶ

ַעִין  ֶהֶרף  ּכְ ַיֲהפְֹך  אֹור  ּבָ יט  ּבִ ַהּמַ ל  ּכָ
ֵעיָניו  ֶאת  ּנּו  ִמּמֶ יק  ְלַהּתִ ִלְמָמֵאן 

ּנּו.  ִמּמֶ ׁשֹוָנה  מּות  ּדְ ֶאל  אֹוָתן  ּוְלָהֵסב 

נּו,  ִלּבֵ ּבְ ַהֵחֶפץ  א  נֹוׂשֵ ַהּטֹוב,  ן  ּכֵ ׁשֶ
לֹו  ִמחּוָצה  ה,  ַהּזֶ אֹור  ּבָ ּלֹו  ּכֻ ָאצּור 

ּוִמְגַרַעת. ָגם  ּפְ א  נֹוׂשֵ ָלם,  ֻמׁשְ ּבֹו  הּוא  ׁשֶ ל  ּכָ  105

יַע  ּבִ ּתַ ִזְכרֹוִני  ּבְ ּנֹוַתר  ׁשֶ ֶאת  ה  ַעּתָ
לֹות  ְמֻדְלּדָ ים  ִמּלִ ָבֶריָה  ּדְ ִיְהיּו  ְלׁשֹוִני, 

ַדִים.  ׁשָ ֲחֵלב  יֹוֵנק  ינֹוק  ַהּתִ ֶלל  ִמּמֶ

ַאַחת  מּות  ִמּדְ יֹוֵתר  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ּום  ִמּשׁ ְולֹא 
 – י  ָנַתּתִ ֵעיַני  ֶאת  ּבֹו  ר  ֲאׁשֶ ַהַחי  אֹור  ּבָ

 – ָלֶנַצח  ִעּמֹו  נֹוָתר  ּבֹו  ׁשֶ ֶהָעָבר  ֵהן 

ּכָֹחן  ָצְברּו  ר  ֲאׁשֶ ֵעיַני  ַמְרֵאה  ּבְ ַרק 
ָניו  ּפָ י,  ְטּתִ ִהּבַ ָהֶאָחד  ֶאל  ְלֵעת 

יִתי.  ּנִ ׁשִ צּוָרִתי  ֶאת  ֲאִני  עֹוד  ּבְ הּוא,  ֶהְחִליף 
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זֹוֶהֶרת  ה,  ָהֲעֻמּקָ ַהּזֹאת  ׁשּות  ּיֵ ּובַֹֹֹ
ׁשֹוֵני  ִלים  ַמְעּגָ ה  לֹוׁשָ ׁשְ ְמצּולֹות,  אֹור  ּבְ

ָרִאיִתי.  ֵעיַני  מֹו  ּבְ ֵמַמד  ֵוי  ׁשְ ַאְך  ֶון  ּגָ

ֶקֶפת,  ִנׁשְ ּה  ֵמֲחֶבְרּתָ ָעָנן  ּבְ ת  ֶקׁשֶ מֹו  ּכְ
ֵרֵעהּו ַקְרֵני  ֶהְחִזיר  ֶאָחד  ל  ַמְעּגָ ְך  ּכָ

ַיַחד. ֵניֶהם  ְ ִמּשׁ ַקְרָניו  ָנַטל  י  ִליׁשִ ְוַהׁשְּ  120

רֹוֶפֶסת  ה  ּמָ ּכַ ְוַעד  ָפֵתנּו,  ׂשְ ה  ּלָ ּדַ ַמה  ָהּה, 
ָאֵכן  רּוִחי,  ֶחְזיֹון  מּול  ֶאל  ב  ְתַיּצֵ ּתִ ֵעת 

ֶלת.  ֻמְגּבֶ ְלַכּנֹוָתּה  ַהְגָזָמה  זֹו  ְהֶיה  ּתִ

ּכֹן  ׁשְ ּתִ ָך  ִקְרּבְ ּבְ ָדד  ּבָ עֹוָלם,  אֹור  ָהּה, 
ן  ּכֵ ַעל  ַעְצְמָך,  ֶאת  ַדע  ּתֵ ה  ַאּתָ ְוַרק 
ְונַֹעם.  ַאֲהָבה  רֹב  ְמׁשְֹך  ּתִ ַעְצְמָך  ַעל 

ֶקֶפת,  ִנׁשְ ּה  ֵמֲחֶבְרּתָ ָעָנן  ּבְ ת  ֶקׁשֶ מֹו  ״ּכְ

ֵרֵעהּו ַקְרֵני  ֶהְחִזיר  ֶאָחד  ל  ַמְעּגָ ְך  ּכָ

ַיַחד״ ֵניֶהם  ְ ִמּשׁ ַקְרָניו  ָנַטל  י  ִליׁשִ ְ ְוַהׁשּ
פ. ג’. 
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הֹוִפיַע  ָך  ּבְ ר  ֲאׁשֶ ֶוְך  ּתָ ּבַ ל  ְעּגָ ַהּמַ
ֵעיַני  ּבְ ׁשֶ ְלַאַחר  ָקף,  ִנׁשְ אֹור  ּכְ ְוהּוא 

י,  ַחְנּתִ ּבָ ְזַמן-ָמה  אֹותֹו  ה  ַרּבָ ֵלב  ְתׂשּוַמת  ּבִ

ַבע  ַהּצֶ ִמְגְוֵני  ּבְ ְוֵהן  ְלַעְצמֹו  ׁשֶ ּכְ
מּוָתה,  ּתְ ֵני  ּבְ ֶצֶלם  ּבְ ר  ֻצּיַ לּו  מֹו  ּכְ ּדֹוֶמה 

י.  ָנַעְצּתִ ַתְבִניתֹו  ּבְ ֵעיַני  י  ּתֵ ׁשְ ֶאת  ן  ּכֵ ַעל 

ִליצֹר  ׁש  ַהְמַבּקֵ ּמֹוֵדד  ּכַ מֹוִני  ּכָ
ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ּכֹוׁשֵ רּוחֹו  ִרּבּוַע,  ל  ְעּגָ ִמּמַ

לֹו. ָחֵסר  רֹון  ָהִעּקָ ָהִאיׁש,  ד  ַמּסָ ְנטּול   135

ׁש  ְמַבּקֵ י  ְבּתִ ִנּצַ ָחָדׁש  ַמְרֶאה  מּול  ְך  ּכָ
ָהָאָדם  ל  ׁשֶ ַצְלמֹו  ָהֵכיַצד  ָלַדַעת 

הּוא.  מֹוֵצא  ְמקֹומֹו  ֶאת  ְוֵאיְך  תֹוכֹו,  ּבְ ִנְטָמע 

ה.  ַהּזֶ עֹוף  ַהּמָ ִמן  ָנַפי  ּכְ ָקְצרּו  אּוָלם 
ָרק,  ַהּבָ זַֹהר  ּבְ רּוִחי  ָתה  ֻהּכְ ָאז  ַאְך 

ָלּה.  ן  ִנּתַ זֹאת  ּבָ ַאֲחָריו,  ה  ׁשָ ּקְ ּבִ ר  ֲאׁשֶ ְוֶאת 

ְמיֹוִני,  ּדִ עֶֹמק  ל  ׁשֶ ּכֹחֹו  ל  ׁשַ ּכָ ְוָכאן 
ַיַחד  ם  ּגַ ּסּוַפי  ּכִ ִעם  י  ִלּבִ ְרצֹון  זֹאת  ִעם 

ִניַע  ּתָ ַאֲהָבה  ְך  ּכָ אֹוַפן,  ּכְ ַסּבּו  ָבר  ּכְ

ָרִקיַע. ּכֹוְכֵבי  ְוֶאת  רֹום  ּבָ ה  ַהַחּמָ ֶאת    145
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הערת ההערות 
המבקשים  שבמבוא,  התכנים  בין  חפיפה  של  מסוימת  מידה  קיימת  זה,  לכרך  במבוא  שצוין  כפי 
שלפנינו.  ההערות  בקובץ  הפרטנית  ההפניה  לבין  העדן,  מרקיעי  אחד  כל  של  עיקריו  את  לאפיין 
בכל מקרה, ועל אף העובדה כי מספר ההערות לקומדיה עומד בתרגום זה על אלפיים בקירוב, אין 
פרשנויות  הגדושה  זו,  ביצירה  ההבנה  קשיי  של  נדלה  הבלתי  המכלול  את  לכסות  מנת  על  די  בהן 
שזו  כפי   – ההלנו-רומית  ולמיתולוגיה  הכנסייה  אבות  לכתבי  החדשה,  לברית  למקרא,  והפניות 

ואובידיוס.  ורגיליוס  ובראשם  רומי  של  הגדולים  משורריה  בכתבי  מוצגת 
היכרותו  על  סומך  דורו,  בן  המשכיל  הפלורנטיני  בעבור  הכותב  המחבר,  מזאת,  יתרה 
הפרטנית של הקורא עם הדמויות המאכלסות את אירועי התקופה, החל בקיסרים ואפיפיורים, 
ביתו.  ובני  המשורר  בידידי  וכלה  והגוֶולפים,  לינים  הגיּבֶ בין  הִנצים  המחנות  בראשי  עבור 
לקורא   – הכלל  מן  יוצאים  של  קצרה  רשימה  מלבד   – זרים  המוחלט  שרובם  לציין  למותר 

העברי. לקורא  וחומר  קל  המודרני, 
מילים,  משחקי  רמזים,  ורמזי  רמזים  רחבה  ביד  דנטה  מפזר  אלה,  בכל  די  לא  כמו 
בבני  עקיצות  דקויותיה,  על  הרומית-קתולית  הכנסייתית  הדֹוגמה  של  סרקסטיות  פרשנויות 
חלקיות  מובאות  עירו,  במנהלת  בכיר  תפקיד  מילא  בהם  הימים  מן  אישית  לו  המוכרים  דורו 
אפשרות,  כל  אין  כי  ובידיעה  הנ"ל,  כל  לאור  ועוד.  נשכחים,  פייטנים  מאת  שירה  פסוקי  של 
בהערות  להתייחס  ביקשתי  זו,  מקפת  שביצירה  הסוגיות  כל  את  לפתור  לעיל,  שצוין  כפי 
זאת  העלילה.  של  שוטפת  בקריאה  תסייע  הקיצור  בתכלית  שַהבהרתן  נקודות  אותן  אל  רק 
שהוא  התיאולוגי-מוסרי-מדיני-פילוסופי,  במערך  המידה  על  יתר  לשקוע  צורך  שיהיה  מבלי 

א'.  כרך  את  המקדים  הכללי  במבוא  לקורא  מוגש  ואשר  זו,  יצירה  של  מעיקריה 
של  והסגולה  ההיקף  רב  הכרך  הוא  שבהם  הבכיר  אולם  מקורות,  ממספר  נאספו  ההערות 
 La diViNa CoMMEdia – illustrata da GUsTaVo dorE e dichiarata קמריני:  אוג'ניו 
 Con Note Treati dai Migliori Commenti per cura di EUGENio CaMEriNi. Casa Editrice

.1936  ,soNZoGNo – MiLaNo

 dai migliori“ ככתוב:  וזאת  הערות,  אלפי  משלושת  בלמעלה  הכתוב  את  גודש  קמריני 
בזאת  המוגש  ההערות  במבחר  נבחרים".  "פירושים  או  הפירושים",  "מיטב  קרי:   ,”commenti

המשוררים  כתבי  אל  המתייחסות  ההערות  באותן  הוספתי  זאת  עם  ההיקף,  את  צמצמתי 
העברי.  לקורא  זרים  אך  המשכיל  האיטלקי  לקורא  המוכרים  וורגיליוס,  אובידיוס  דוגמת 

העברית.  קוראי  לציבור  המוכרות  המקרא,  מן  בפרשנויות  זאת,  לעומת  צמצמתי, 

]319[
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קנטו ראשון 

מרוחו  עליו  להשרות  אפולו  את  מַזמן  המשורר  י..."  ִעּמִ ָהַאֲחרֹוָנה  ַאּפֹולֹו,  זֹו,  "ִלְמֶלאֶכת    .13
לקראת מסעו בעדן. את אפולו דווקא, שכן הוא ממונה על ארבעה תחומים הנוגעים ישירות 

ומוזיקה.  רפואה  בדלפי(,  הוא  )משכנו  נבואה  שירה,  לדנטה:  גם 
לאפולו.  השנייה  למוזות,  מקודשת  האחת   – פסגות  שתי  פרנסוס  להר    .16

)ראו: אובידיוס,  מרסיאס הסאטיר הובס בתחרות מוזיקה מול אפולו. כעונש פשטו את עורו    .21
.)400-382 ו',  מטמורפוזות, 

זרי דפנה  דפנה, בת פנאוס, נהפכה לעץ דפנה על מנת להימלט מטירוף תשוקתו של אפולו.    .32
המנצח.  והמצביא  המשורר  רקות  את  מאז  מכבדים 

פרנסוס.  בהר  אפולו  רכס   ,)Cyrrha( קירה    .36
המשווה  קו  מעגלי  שלושת  את  חוצה  המזרח  באופק  הזורחת  השמש  ַהֶחֶלד..."  "ְמאֹור    .37
בין  השוויון  במועד  שיאה  אל  מגיעה  היא  המזלות  בגלגל  מסעה  במהלך  הצלבים(.  )שלושת 

ולילה. יום 
בשמש.  ישירות  להתבונן  המסוגל  היחיד  בעל-החיים  המסורת  פי  על  היה  הנשר    .48

גלאוקוס הדייג ראה כיצד הדג שלכד חי בעשב, אוכל מן העשב, מגדל קשקשים, מזנק למים    .68
.)968-898 ח'  )מטמורפוזות,  הים  מאלי  לאחד  והופך 

המשורר חוזר על המילים מפיו של פאולוס הקדוש בדבר עלייתו לשמים )האיגרת הראשונה    .73
.)4-2 י"ב,  הקורינתיים,  אל 

ל ָלֶנַצח..." על פי הדוקטרינה האפלטונית השמים נמצאים בתנועה  ְלּגֵ ָראָת ְלִהְתּגַ "ֵעת ָהאֹוַפן ּבָ   .76
ובכל  תמיד  נמצאת  זאת  ועם  קבוע  מקום  החסרה  היקום  נשמת  אחר  בחיפוש  פוסקת,  בלתי 

מקום.
המניע הראשון, הוא ה-Primum Mobile, הגבוה והזריז מבין תשעת הרקיעים )או הסֶפרות(,    .123

ותנועה. חלל  כולל  הטבע,  לחוקי  מחוץ  הנמצא  הטהור  העדן  הוא  הֶאמּפיריּום,  סביב  חג 

קנטו שני

החוכמה. ֵאלת  היא  מינרווה    .8
הוא  הקטנה  העגלה  ביצול  האחרון  הכוכב  והקטנה.  הגדולה   – העגלות  שתי  או  הדובים  שני    .9

בניווט. המרכזי  המרכיב  הצפון,  כוכב 
כי  לקורא,  המשורר  של  אמנם,  מוסווית  הערה,   – ְלַהְפִליג"  ילּו  ּכִ ׂשְ ּתַ בֹוַתי  ִעְקּ ּבְ ַאְך  "ִאם    .14
קריאה בקומדיה דורשת ממנו תכונות נפש ורוח מסוימות שבלעדיהן לא ירד לעומק הכתוב. 
בדמיונו  או  בזמן  במרחב,  אם   – למסע  הביניים  בימי  שגור  דימוי  היא,  כן  כשמה  ההפלגה, 

המשורר.  של 
בגיזה  לזכות  מנת  על  הזהב.  בגיזת  לזכות  בניסיון  קולכיס  אל  יאזון  את  ליוו  הארגונאוטים    .16
חמושים  אבירים  בדמות  הארץ  מן  שזינקו  דרקון  בשיני  שדה  חלקת  לחרוש  יאזון  היה  צריך 

.)122-100 ז'  מטמורפוזות,  )אובידיוס, 
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בעת  כוכב  הירח שנקרא  הוא  תלמי,  של  תורתו  פי  על  לארץ,  ביותר  והקרוב  הראשון,  הכוכב    .30
המהססות. הנשמות  משכן  הוא  הירח  ההיא. 

"האמת המוצקת" בעדן, שם לא חלים כללי ההיגיון האנושי, אינה זקוקה לטיעונים מושכלים    .45
בארץ.  מקובל  שהדבר  כפי 

קוצים  עלומת  נושאת  דמותו  את  לראות  ניתן  ועליו  הירח,  אל  גורש  המסורת,  פי  על  קין,    .51
לקורבן.

על  הכתמים  תופעת  את  להסביר  מבקש  דנטה  'נֹוֵבַע...׳"  ָלּה,  י  ָאַמְרּתִ ִלי,'  ִנְדֶמה  ְך  ּכָ ִֹני,  "'ַהּשׁ   .59
ביאטריצ'ה,  של  בפיה  הדברים  את  שם  הוא   .)14 )ב',  בקונביביו  זאת  שעשה  כפי  הירח 
ודחיסות החומר כי אם בכושר שיקוף האור של גרמי  המסבירה כי הדבר אינו כרוך בצמיגות 

.)123–112( "סגולותיהם"  פי  על  השמים 
הֶשֶבת.  כוכבי  רקיע  היא  השמינית  הסֶפרה    .64

תחתיו. הרקיעים  את  ומניע  באמפיריום  הסובב   ,Primum Mobile-ה הראשון,  המניע  הוא    .112

קנטו שלישי 

המשורר. בפי  ביאטריצ'ה  מכינויי  אחד  הוא  חמה   .1
כי  מדמה  שהוא  העובדה  מן  נובעת  דנטה  של  אשלייתו  ַנְרִקיס..."  ל  ׁשֶ ָטעּותֹו  ֶאת  "הֹוֵפְך    .17
בהשתקפותו  הביט  לעומתו  נרקיסוס  נשקפת.  בבואה  אך  הן  רואה  הוא  אותן  הדמויות 
אובידיוס,  )ראו,  בעצמו  התאהב  כך  היא.  אמת  רואה  שהוא  הבבואה  כי  לו  היה  ונדמה  במים 

אלו.  בשורות  משוררנו  עם  קורה  ההפך   .)339-10 ג'  מטמורפוזות, 
פיקרדה דונטי, בת דודתה של ֶג'מה, אשת דנטה ואחות ידידו הקרוב פֹוֶרֶזה )ראו טור הטוהר,    .49
ולהינשא  המנזר  חיי  את  לנטוש  אותה  הכריח  השחורים,  מנהיג  קֹורסֹו,  אחיה,   .)23 קנטו 

פוליטי.  ברית  בעל  טֹוָסה,  ֶדָלה  לרֹוֶזלינֹו 
נפש,  לכל  באופן שווה  בסֶפרות השונות, הגם שלא  פיקרדה, מידת האושר המחולקת  פי  על    .84

אלוהים.  חפץ  עם  אחד  בקנה  ועולה  חפצן,  את  כליל  מַספקת 
מסדר  את  יסדה  עירּה,  בן  הקדוש,  לפרנציס  מקורבת   ,)1253-1194( מאסיזי  הקדושה  קלרה    .98

 .)1212( העניות"  "הקלרות 
נלקחה  בפלרמו,  העניות"  "הקלרות  במסדר  נזירה  סיציליה,  איש  רוג'ר  של  בתו  קונסטנצה,    .120
 – השני  פרדריק  של  ואביו  ברברוסה  של  בנו  השישי,  הנרי  לקיסר  ונישאה  לרצונה  בניגוד 
והאחרון.  ופרדריק השני, הצאצא השלישי  "סופות שווביה": ברברוסה הראשון, הנרי השישי 
האחרון  הנצר  קרי:  רומא",  קיסרי  מבין  "האחרון   :)3 )ד',  בקונביביו  דנטה  אותו  מכנה  וכך 

שווביה.  לבית 

קנטו רביעי 

לקותל  הבקבוק  בין  יוצב  בינינו  מישהו  "אם  וכתב:  מדנטה  אלו  שורות  נטל  מונטן  מישל    .2
ימות  כי  כל ספק  אין  אזי  וגם צמא,  רעב  והוא   )entre la bouteille et le jambon( החזיר 

יחד." גם  ומרעב  מצמא  האיש 
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אך  לרוב  פיוטי  "בחן  ונטורי:  צ'רלס  רוברט  כדברי  או  י..."  ּתִ ֶהְחַרׁשְ ִגינֹו  ּבְ ׁשֶ ַהֶהְכֵרַח  ֶזה  "ָהָיה    .9
מים.  פיו  למלא  בוחר  שדנטה  מכאן  גמור."  היגיון  בחוסר 

ממוות  הציל  וכך  אותו,  פירש  א-מה(,  ב',  )דניאל,  נשכח  חלום  לנבוכדנאצר  הזכיר  דניאל   .13
עליה  גם  לדניאל  שבדומה  מי  ביאטריצ'ה,  וכך  החלום.  של  בפירושו  שכשלו  רבים  חוזים 

האמת.  את  לו  ומסבירה  ספקותיו  את  לדנטה  מפרשת  אלוהים,  רוח  שורה 
אותם  אל  הנשמות  שבות  לפיו  בטימאיוס,  אפלטון  של  טעותו  את  מבהירה  ביאטריצ'ה   .23
שוכנות  הנשמות  כל  דנטה  של  במציאות  אדם.  דמות  לבשו  בטרם  שכנו  בהם  שמים  גרמי 
בהתאם  אושרן  מהצגת  נובעת  שונים  לכת  בכוכבי  והופעתן   ,)Empireum( באמפיריום 
סוגיה  הבנת  באמצעות  רק  האמת  לעומק  לרדת  מסוגל  אדם  בחייהן.  שעשו  החסד  למעשי 
בשל  רק  זאת  אולם  אדם,  בדמויות  הקודש  בספרי  השרת  מלאכי  מופיעים  לכך  בדומה  זו. 

תמותה.  בן  של  ההישג  קוצר 
האוונגליסטים.  מן  המטיף,  וליוחנן  המטביל  ליוחנן  הכוונה    .29

השפעה  יש  לכוכבים  כי  הקובע  אפלטון  של  מטעותו  נובעת  יוון  אלי  בשמות  כוכבים  קריאת    .63
המחבר.  של  ללבו  היקר  החופשי  הרצון  בנושא  הסתירה  מכאן  תמותה.  בן  של  חייו  מהלך  על 
של  במקרה  האָשם  לסוגיית  נוגע  דנטה  של  השני  הספק  רּוֲחָך..."  ֶאת  ַמְטִריד  ָסֵפק  "ְועֹוד    .64
היה  לא  שלשתיהן  בכך  מבואר  וקונסטנצה  פיקרדה  של  המקרה  מבחוץ.  שנכפה  נדר  שבירת 

בכוח. מהם  שנלקחו  לאחר  והמסדר  המנזר  חיק  אל  לשוב  מנת  על  רצון  כוח  די 
על  גופו  את  שצרבו  בשעה  הגה  הוציא  לא  השלישית,  המאה  מן  הנוצרי  הקדוש  לורנס,    .83
כך  ועל  האטרוסקים,  מלך  תחת  אחר  אדם  בטעות  שהרג  מי  הרומאי,  מוציוס  וכן  אסכלה, 

רוח.  ועוז  רצון  לכוח  מופתים  שניהם  יד.  כף  לשריפת  נידון 
אלקמאון, המבקש לנקום את מות אביו אמפָיארוס, רצח את אריפילה אמו )ראו טור הטוהר,    .105

במיעוטו. הרע  בחירת  את  מייצג  מעשהו   .)12 קנטו 
עצמו.  הבורא  אהובת  היא  שביאטריצ'ה  לכך  כוונתו   – ָהאֹוֲהִבים,"  ִכיר  ּבְ ל  ׁשֶ ֲאהּוָבתֹו  "ֲאָהּה,    .118

הבתולה.  האם  ליד  מושבה  מקום  פי  על  בהמשך  שנראה  כפי  זאת 

קנטו חמישי 

ללבו  ביותר  הקרובים  הנושאים  מן  אחד  אל  שב  דנטה  ָהָרצֹון..."  חֶֹפׁש  הּוא  לֹו,  ָיָקר  ם  ּלָ "ּוִמּכֻ   .22
הבורא  של  המרכזית  ותשורתו  האדם  של  חירותו  שורש  שהוא  החופשי,  הרצון  סוגיית   –

י"ב.  פרק  מונרכיה,  בחיבורו  דנטה  של  הסברו  את  ראו  לפירוט  תמותה.  לבני 
ַליהָֹוה  ן  ָקְרּבָ ה  ּנָ ִמּמֶ ַיְקִריבּו  ר  ֲאׁשֶ ֵהָמה  ּבְ "ְוִאם  ט-י:  פסוקים  כ"ז,  לויקרא,  דנטה  של  כוונתו    .51
ְוִאם  טֹוב  ּבְ ַרע  אֹו  ָרע  ּבְ טֹוב  אֹתֹו  ָיִמיר  ְולֹא  ַיֲחִליֶפּנּו  לֹא  קֶֹדׁש:  ִיְהֶיה  ַליהָֹוה  ּנּו  ִמּמֶ ן  ִיּתֵ ר  ֲאׁשֶ ּכֹל 

קֶֹדׁש." ִיְהֶיה  ּוְתמּוָרתֹו  הּוא  ְוָהָיה  ְבֵהָמה  ּבִ ֵהָמה  ּבְ ָיִמיר  ָהֵמר 
של  מעמדו  סמל  הזהב  ומפתח  החוכמה,  סמל  הוא  הכסף  מפתח   – המפתחות  שני  לסוגיית    .57

 .9 קנטו  הטוהר,  טור  ראו  בהם,  המחזיק  של  אחריותו  לסוגיית  האפיפיור. 
ַעּמֹון  ֵני  ּבְ ֶאת  ן  ּתֵ ּתִ ָנתֹון  ִאם  ַוּיֹאַמר  ַליהָֹוה  ֶנֶדר  ח  ִיְפּתָ ר  ּדַ "ַוּיִ ל-לא:  י"א,  שופטים,  וראו    .66
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ַליהָֹוה  ְוָהָיה  ַעּמֹון  ֵני  ִמּבְ לֹום  ְבׁשָ ׁשּוִבי  ּבְ ִלְקָראִתי  ֵביִתי  ְלֵתי  ִמּדַ ֵיֵצא  ר  ֲאׁשֶ ַהּיֹוֵצא  ְוָהָיה  ָיִדי:  ּבְ
עֹוָלה." ְוַהֲעִליִתהּו 

וכן:  ב', 116.  אנאידה, ספר  לנדרו של אגממנון הנשבע להקריב את איפיגניה לארטמיס, ראו    .70
ב'. מערכה  בטאוריס,  איפיגניה  אויריפידס: 

אמנם  החדשה.  לברית  ביחס  דנטה  של  תמוהה  קביעה  ה..."  ַהֲחָדׁשָ ִרית  ְוַהּבְ יֵדיֶכם  ּבִ ָנ"ְך  "ּתָ   .76
אין  אך  ומשלי(,  תהילים  ויקרא,  בראשית,  בספרים:  )ראו  במקרא  מופיעה  הנדרים  סוגיית 

החדשה.  בברית  לכך  אזכור  כל 
גברים.  ולא  כבשים  לכנות  יש  אלו  "את  כותב המשורר:  קונביביו  הראשון של  בפרק  כבשים.    .80
זאת  בעקבותיה...  הולכות  השאר  רגל,  אלף  של  בעומק  לתהום  מזנקת  אחת  כבשה  אם  כי 

המעשה..."  עילת  את  לבחון  מבלי 
המבקשות  מעש  רבות  נשמות  כס  על  שוכנות  בו  מרקורי  כוכב  רקיע  היא  הנוספת  הממלכה    .93

ותהילה. כבוד  אחר 
כל  את  המקיפה  הלוחמים  לכנסיית  שייך  דנטה   – ָאֶרץ..."  ּבָ ְלֲחמֹות  ִמּמִ ְעּתָ  ּנֹוׁשַ ׁשֶ ֶטֶרם  "ּבְ   .117
לכנסיית  הטוהר  בטור  והנשמות  הניצחון,  לכנסיית  שייכים  העדן  מבורכי  בארץ.  מאמיניה 

חטא. על  המכים 
את  שהסדיר  מי  דגול,  ומצביא  ביזנץ  קיסר   )565-482( הראשון,  יוסטיניאנוס  של  רוחו  הוא    .121

יוסטיניאני".  כ"קודקס  הנודע  במסמך  הרומאי  החוק 
ֶמׁש".  ׁשֶ ֶקֶרן  ּבְ ר  "ִנְסּתָ כן  ועל  הארץ  לכדור  ביותר  הקרוב  השמיימי  הגרם  הוא  )מרקורי(  כוכב    .129
כוכב  בין  שוכן  הנוגה  כוכב  ב'(  פרק  קונביביו,  )וראו  דנטה  של  השמיימי  במערך  זאת,  עם 

לשמש. 

קנטו שישי

 )27 קנטו  התופת,  )ראו  סילבסטר  בידי  שנטבל  לאחר  קונסטנטינוס,  הקיסר   ,330 בשנת    .1
בירת  זו לשם קונסטנטינופול.  העביר את כס האימפריה מרומא לביזנטיון שזכתה בהזדמנות 
אניאס  רומא.  את  יסד  שם  לאיטליה,  מטרויה  אניאס  שט  בו  בנתיב  מצויה  המזרחית  רומא 

לאישה.  אותה  ונשא  לטינוס  המלך  של  בתו  לביניה,  את  חטף 
טרויה.  לבין  קונסטנטינופול  שבין  ההרים  לרכסי  הכוונה    .6

סובלנות  גילה  הוא  הרומאי.  החוק  את  גיבש   ,565-527 בשנים  רומא  קיסר  יוסטיניאנוס,    .10
כלפי הגישה הכופרת באנושיות של ישוע והטוענת כי טבעו היה שמיימי בלבד )ויש חוקרים 
בדֹוגמה  התומכים  אלה  עם  נמנים  והקופטים  הסורים  הנוצרים  אותה(.  קיבל  שאף  הטוענים 

זו.  נוצרית 
החזיר  אגפטוס  לפיה  דנטה  של  להנחתו   .536-535 בשנים  אפיפיור   ,)agapetus( אגפטוס    .16

במקורות.  סימוכין  אין  יוסטיניאנוס,  את  בתשובה 
היתר  בין  הביס  יוסטיניאנוס,  גיסות  של  העליון  המצביא   ,)Belisarius, 505-565( בליסריוס    .25

באיטליה.  האוסטרוגותים  את 
הרומאי. הנשר  סמל  את  לעצמם  אימצו  הגיבלינים    .33
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של  לצדו  במלחמה  נפל  רומא,  לימים  נוסדה  בו  השטח  על  ששלט  מי  ֶאַוונֶדר,  של  בנו  ָלס,  ּפָ   .36
.)489-479 י',  )אנאידה,  טּורנּוס  נגד  בקרב  אניאס 

אניאס. של  בנו  ַאסַקניוס  שלט  בו  השטח  היה   )alba Longa( לונגה  אלבה    .38
עבר  זה  קרב  לאחר  לונגה.  אלבה  מושלי  שלושת  את  הביסו  הורטיו,  בשם  לוחמים  שלושה    .39

לרומא.  השלטון  מוקד 
 – מכן  לאחר  לנשים  נשאו  אותן   – הַסּבינות  באונס  חלק  נטל  רומא,  מלכי  ראשון  רומולוס,    .41
בת הפטריקים.  לוקרציה  את  אנס  אניאס,  רומא משושלת  מלכי  אחרון  טרקוויניוס,  סקסטוס 

לפנה"ס(.   510 )שנת  ברומא  המלוכה  פרק  את  סיים  זה  מעשה 
בֶרנּוס  של  פיקודו  תחת  בגאלים  במלחמתם  היתר  בין  רומאיים,  ניצחונות  של  לשורה  הכוונה    .78-40
הוא  קווינקטיוס  טורקווטוס,   .)272 )שנת  ֶאפירוס  מלך  פירוס  של  ובצבאו   )390 )שנת 
שפעלו  הרומאים,  בקרב  רוח  ועוז  גבורה  מופתי  הם   – והַפּבים  הֶדקים  שבטי  סינסינטוס, 
בימיהם לטובת הרפובליקה. סקיּפיֹו אפריקנּוס הביס את גיסות הערבים תחת חניבעל בשנת 
יוליוס קיסר הביס  202. פומפיוס נמנה עם גדולי המצביאים במערכות ספרד וצפון אפריקה. 
נצלב   )37-14( שלטונו  שבימי  טיבריוס  הוא  השלישי  הקיסר  לפנה"ס(.   50-58( הגאלים  את 
ישוע. טיטוס בנו נקם את מותו של ישוע בחורבן הבית השני. שרלמאן הוכתר לקיסר בשנת 
זהב,  חבצלות  הוא  סמלם  אשר  הצרפתים  אל  ָחברּו  הגוֶולפים  לומברדיה.  את  וכבש   ,800

הנשר.  נס  את  נשאו  לינים  הגיּבֶ בעוד 
גבעת פייסולה, מקום הולדתו של דנטה, משקיפה על פירנצה. פייסולה נחרבה בידי רומאים    .53

קושריו.  וחבר  לקטלינה  מקלט  שנתנה  כך  על  כעונש 
אניאס  עם  הרומאי  הנשר  פרץ  משם  לטרויה.  סמוך  סימואיס  נהר  לחוף  עיר  אנטנדרוס,    .67

לאיטליה.
לקליאופטרה.  ומסירתה  קיסר  בידי  מצרים  לנפילת  הכוונה   – ְלַמי..."  ּתַ ת  "ּוְלַהּוַ   .69

סלוסטוס  של  שלטונו  תחת  רומאית  לפרובינציה  הפכה  שממלכתו  נומידיה,  מלך  יּוּבה,    .70
הרומי.  ההיסטוריון   )sallustus(

ברומא.  האזרחים  מלחמת  תמה  הגייסות  כניעת  עם  שרידיהם.  קרי:  פומפיוס.  גיסות    .72
במלחמתו  הקיסר  שערך  הגדול  הטבח  לזכר  זאת   – רּוָג'ה..."  ּוּפֶ מֹוֶדָנה  קֹול  ּבְ "ּוְמקֹוְנִנים    .75

אלה.  ערים  לשתי  בסמוך  לוקיוס,  ואחיו  באנטוניוס 
קיסר. טיבריוס  קרי:  השלישי,    .86

ישוע.  של  בצליבתו  הרומאים  של  חלקם  על  קרי:   – ֲחרֹונֹו..."  ֶאת  "ִלְנקֹם    .90
של  זו  גורפת  קבלה  ישוע.  של  בצליבתו  היהודים  של  חלקם  על  ירושלים  לחורבן  הכוונה    .93
אות  דנטה  של  מצחו  על  מדביקה  הכנסייה,  אבות  מפי  ההיסטורית,  לאמת  המנוגד  הטיעון 

שלישי.  צד  של  בפיו  הדברים  את  שם  שהמשורר  לזכור  יש  זאת  עם  אנטישמי.  קלון 
משלטונם.  הכנסייה  את  ושחרר  הלומברדים  את  הביס  שרלמאן  כאשר    .96

צרפת.  של  לחבצלות  הנשר  סמל  את  החליף  מאנז'ו,  שרל  של  בנו  השני,  שרל    .106
האסטרואידים(.  מן  )לבד  השמש  במערכת  ביותר  הקטן  השמיימי  הגרם  הוא  מרקורי  כוכב    .112

רוזן  של  בחצרו  שר    ,)romeo de Villeneuve 1170-1250( ויֶלֶנב  דה  לרומיאו  הכוונה    .127
הגדיל  שרומיאו  בלבד  זו  לא  לפיה  הגרסאות  אחת  על  חוזר  דנטה  ֶרנֶג'ה.  ּבֶ ריימון  פרובנס, 
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במידה ניכרת את אוצר אדונו, אלא שהשיא את ארבע בנותיו למלכי נאפולי, צרפת ואנגליה. 
רומיאו נפל קורבן להסתה של חצרנים מבקשי רעתו. אלו הסיתו את ברנג'ה לדרוש מרומיאו 
ובעוני.  בדלות  חייו  את  וסיים  החצר,  את  לעזוב  העדיף  רומיאו  הונאה.  בטענת  וחשבון  דין 

קנטו שביעי

הושענא,  צבאות,  אלוהי   .3-1
מלמעלה  בזוהרו  המאיר  הוא   

החסד.  להבת  את  הללו  בממלכות   
המלים  בעדן.  המדוברות  הרשמיות  השפות  בשתי  קרי:  לטיני-עברי,  בבליל  נכתב  השיר   

מלכות.  צבאות,  הושענא,  הן:  הלטינית  במתכונת  העבריות 
אחרת  ופעם  כמחוקק,  אחת  פעם  פעמיים.  הוכתר  יוסטיניאנוס  הקיסר   – פּול"  ּכָ "אֹור    .6

וקיסר. כמצביא 
"הנקמה  בסוגיית  ביאטריצ'ה  של  בתשובתה   – ֶצֶדק."  ּבְ ִלְנקֹם  ן  ִנּתָ ָראּוי  ָנָקם  ֵאיְך   ..."   .21
אחת  את  דנטה  של  גברתו  מסבירה  הקדמון,  החטא  הוא  אדם,  של  חטאו  על  הצודקת" 
בחטא,  נושאים  האדם  בני  שכל  מאחר  הכנסייה.  אבות  של  בסכולסטיקה  המרכזיות  הסוגיות 

בצדק.  נצלב  ולפיכך  בר-עונש,  הוא  אף  ישוע  של  האנושי  טבעו 
לא  אם  התוהה  דנטה,  של  לספקותיו  השני  בהסבר   – ְלִכּסּוֶפיָך..."  ׁשּוָבה  ּתְ ת  ּתֵ ְלַמַען  ה  "ַעּתָ   .121
בצלם  נברא  האדם  כי  ביאטריצ'ה  משיבה  הקדמון,  החטא  אשם  למחיקת  אחרת  דרך  הייתה 
להגיע  מסוגל  היה  לא  החוטא  האדם  גזע  בפועל.  החטא  ביצוע  עד  רק  זאת  אולם  אלוהים, 
ייסורי  כן הבורא, מאהבה לברואי כפיו, מחל על החטא באמצעות  לחרטה בכוחות עצמו, על 

בנו. 
אלוהים  בידי  שנבראו  הדברים  של  נצח  להישרדות  בנוגע  ביאטריצ'ה  של  האחרון  ֶהסברה    .148
הארץ,  בחומר.  והן  בצורה  הן   – העדן  רקיעי  עליון,  מלאכי  הטבע(:  מוצרי  לכיליון  )בניגוד 
לעומת זאת, זכתה לקבל מידי הבורא את החומר בלבד, הצורה נקבעה בידי המלאכים, מכאן 
ועל  אלוהים,  בידי  נברא  למלאכים  בדומה  שכן  זה  מכלל  יוצא  האדם  גזע  חורבן.  בת  שהיא 
ביום  יקום לתחייה  ככלל. הפרט  כי אם  כפרט  לא  זאת  אולם  לנצח,  לו הישרדות  כן מובטחת 

הדין. 

קנטו שמיני

ודיונה, ואמו של קופידון. על  זאוס  ילידת קפריסין, היא כפתור, הייתה בתם של  אפרודיטה,    .2
מנת לפתות את דידו לאהוב את אניאס, הלבישה אפרודיטה את בנה בדמותו של זה האחרון 

 .)660-657 א',  אנאידה,  )וראו: 
בהתאם  משנה  נוגה  כוכב  העונות.  לשינויי  הכוונה   – ֵמֲאחֹוֶריָה."  ים  ְלִעּתִ ָפִנים  ִמּלְ ים  "ְלִעּתִ   .12
האוהבים  של  משכנם  לציין,  למותר  הוא,  נוגה  כוכב  הערב.  לכוכב  השחר  מכוכב  מקומו  את 

השלישי. ברקיע 
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זאת  שונה,  בקצב  אחד  כל  הסובבים  אורים  בדמות  מופיעות  הנשמות   – ַמֵהר..."  ַסּבֹות  "ֵמֶהן    .20
לסגולותיהם.  בהתאם 

 Primum-ה הוא  הראשון,  המניע  מתוך  הרקיעים  תנועות  על  ישירות  אחראים  השרפים    .27
.Mobile

שנשא  נאפולי  מלך  הצולע  שרל  של  בנו   )Martel, 1271-1295( מרטל  שרל  הוא  הדובר    .31
של  ידידו  היה  גרמניה.  קיסר  הבסבורג,  לבית  רודולף  של  בתו  היפה,  קלמנס  את  לאישה 

ותומכו. דנטה 
 .23 בגיל  לעולמו  הלך  שהאיש  לעובדה  הכוונה   – ֶחֶלד,"  ּבַ י  ַרְדּתִ ׂשָ ָקַצר  ְזַמן  "ְלֶפֶרק   .49

ונאפולי.  פרובנס  למלכויות  הכוונה   – ָהרֹון..."  ְנַהר  מֹאל  ִלׂשְ ָהרֹוֶחֶצת  "ָהָאֶרץ    .63-58
צורת  בזכות  זאת  סיציליה,  של  הקדום  שמה  הוא  טרינַקריה  וסיציליה.  להונגריה  הכוונה    .69-64

האי. של  המשולש 
הר  של  הלבה  לפרץ  שהביא  מי  בסיציליה,  המסורת  פי  על  הקבורים  הטיטנים  מן  טיפאוס,    .70

אטנה. הגעש 
ורודולף. שרל  מרטל:  של  לצאצאיו  הכוונה    .72

היה  המרד  מאנז'ו.  שרל  את  וסילקו   )1282( האי  על  הצרפתים  בשלטון  מרדו  סיציליה  אנשי    .75
רבתי. בטבח  מלווה 

תכונות  רכש  שם  ערובה,  כבן  בספרד  ארוכה  תקופה  ישב  מרטל,  שרל  של  אחיו  רוברט,    .76
בצע. ורדיפת  קמצנות  ביניהן  רבות,  שליליות 

חברתי." חיים  בעל  מטבעו  הוא  "האדם  כותב:  א',  פרק  פוליטיקה,  בחיבורו  אריסטו,    .120
סולון הוא דמות של מחוקק ומדינאי; אחשוורוש הוא מצביא; מלכיצדק – כהן עליון; דדלוס   .126-124

במלאכתו. ואומן  ממציא   –
היה  בלטינית(  )קירינוס  בידו  כידון  תמיד  נשא  שכן  קירינוס,  המכונה  רומולוס,  של  אביו   .132-131
של  בנו  הוא  רומולוס  כי  פנים  רומא  בני  העמידו  זו  עובדה  להסתיר  מנת  על  נמוך.  ממעמד 

מרס. 
רבים.  הוציאו  ותיאולוג  כמלומד  רוברט  של  שבחו  את  סיציליה.  מלך  לרוברט  רמז  עוד    .144
בחיבורו  עליו  כותב   )1348-1275( פירנצה  של  קורותיה  רושם   ,)Villani( וילאני  ג'ובני 
בתיאולוגיה  המפליאים  כישוריו  הנוצרים...  מלכי  מכל  בחוכמה  הגדול  זה,  "רוברט   :Cronica

שלטון.  סדרי  של  במובן  צורב  כישלון  היו  שלטונו  ימי  זאת  עם  ופילוסופיה..." 

קנטו תשיעי

מרטל. שרל  של  אשתו  אכן  הייתה  אם  ברור  לא  קלמנצה.    .1
רוברט. אחיו  לטובת  נאפולי  במלכות  שלטונו  את  איבד  שרל  של  בנו    .2

בארבעת  נודעה   ,1279 בשנת  לעולמה  הלכה   )Cunizza da romano( רומנו  דה  קוניצה    .22
בתשובה,  חזרה  משפחתה,  את  שאיבדה  לאחר  לימים,  אהבה.  פרשיות  ואינספור  בעליה 

לוונציה.  טרוויזו  בין  שוכנת  עצמה  רומנו  צדקה.  למעשי  והתמסרה  כספה  את  חילקה 
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של  ארמונה  התנוסס  ויצ'נצה  לבין  טרוויזו  בין  גבעה  על  טרוויזו.  של  למאְרכָיה  הכוונה    .28
רומנו. משפחת 

ובפיו  זאב  ילדה  כי  הולדתו  לפני  חלמה  אצולינו  של  אמו  כי  סופר   – ָאצֹוִלינֹו"  ֵאם  "ָחְלָמה    .29
המארכיה. כל  את  שהבעיר  אש  לפיד 

שבין  הבולטים  מן   ,1231 בשנת  לעולמו  שהלך  מרסיי,  איש   )Folco( פולקו  של  רוחו    .37
טולוז.  הגמון  להיות  זכה   1205 בשנת  פרובנס.  של  הטרובדורים 

דּוָאה ַיֲאִדימּו..." – הגוולפים מפדואה הובסו בקרב ליד ויצ'נצה )1314(.  ֵני ּפַ ת ָהֶרֶפׁש, ּבְ ּצַ "ְלַיד ּבִ   .47
דנטה.  של  ופטרונו  הגיבלינים  מנהיג  סקאלה,  ֶדלה  גַרנֶדה  קאן  עמד  המנצחים  בראש 

בטרוויזו.  מתאחדים  הנחלים  שני   – ְוַקָיאנֹו..."  יֶלה  "ַהּסִ   .49
 .1312 בשנת  נרצח  שם  טרוויזו,  שליט   ,)Cammino( קאמינו  ָדה  לריַצ׳רדו  הכוונה    .50

של  שליחו  לידי  בעירו  הגיבלינים  הגולים  את  מסר  ֶפלטרֹו,  בישוף  הוא  נֹוֶבלו,  אלַסנדרו    .52
להורג.  שהוציאם  נאפולי,  מלך  רוברט 

האפיפיור. של  ככלא  שימשה  ואומבריה,  טוסקנה  גבול  שעל  בולסנה  אגם  לחוף  מלטה,    .54
ִפיֶכם..." – הכוונה לאחד ממעמדות המלאכים בעדן היושבים כל אחד בכס  ּבְ ַמְלכּות  ֵבי  "מֹוְשׁ   .61

שונה.
ו',  ישעיה,  פי  על  ברדס.  חובשי  לשרפים  הכוונה   – ָנַפִים"  ּכְ ׁש  ֵ ִמּשׁ ָעׂשּוי  ָלֶהם  ס  ְרּדָ ּבַ ר  "ֲאׁשֶ  .78  
ה  ְיַכּסֶ ִים  ּתַ ּוִבׁשְ ָפָניו  ה  ְיַכּסֶ ִים  ּתַ ׁשְ ּבִ ְלֶאָחד  ָנַפִים  ּכְ ׁש  ׁשֵ ָנַפִים  ּכְ ׁש  ׁשֵ לֹו  ַעל  ִמּמַ עְֹמִדים  ָרִפים  "ׂשְ ב: 

ְיעֹוֵפף."  ִים  ּתַ ּוִבׁשְ ַרְגָליו 
ִיְפרֹס ַהְרֵחק ִאיׁש ֵמֵרֵעהּו..." – כוונת פולקו לאגן הים התיכון, לחופו המזרחי  ֵני חֹוָפיו  ׁשְ "ֶאת    .85

גיברלטר.  מצר  ובמערב  ירושלים,  שוכנת 
איטליה. בצפון  עיר  היא   )Macra( מקרה  ספרד,  מזרח  בצפון  זורם  האברו    .89

באלג'יר. עיר   ,)Bougie( בוג'י    .92
אניאס  אל  זו  של  תאוותה  דידו.  היא  בלוס  בת  ִהְכִאיָבה..."  אּוס  ְלִסיּכֵ זֹו  לּוס  ּבֶ ת  ּבַ לֹא  "ַאף    .97

אשתו.  וקראוסה  סיכאוס  בעלה  בֵזכר  פגעה 
הופיע  לא  ֶדמֹופּון,  ארוסה,  כאשר  בנפשה  יד  שלחה  בתרקיה,  ה  מרֹודֹוּפֶ שמוצאה  פיליס,    .100

הנישואין.  לטקס 
הרקולס אהב את יֹוֶלה, ולכן אשתו הקנאית שלחה לו את כותונתו של ֶנסּוס שעלתה בלהבות    .101

אותה.  לבש  כאשר 
ב'. פרק  יהושע,  ספר  ראו  הזונה  רחב  לפרשת    .115

עצמו. לוציפר  יסד  פירנצה  שאת  טוען  פולקו   – ֱאלִֹהים"  ּבָ "מֹוֵרד    .127
של  סמלם  את  פולקו  בעיני  מסמלת  הפלורין  על  טבועה  שהייתה  החבצלת  ָהרַֹע..."  ְרֵחי  "ּפִ   .130

"הרוע".  מכאן  צרפת,  מלכי 
שהפכו  מי  הקודש,  כלי  של  הבצע  לרדיפת  רמז  ְלֶטֶרף."  ׁשֹוֵחר  ִלְזֵאב  ּה  ּבָ ָהַפְך  ָהרֹוֶעה  י  "ּכִ   .132

מרעיתם.  בצאן  פוגעים  כלומר:  לזאבים,  מרועים 
ין..." הכוונה לחוקים שאושרו על ידי הווטיקן, מכאן שהם פוגעים בעצמאותה של  ַהּדִ ְסֵקי  "ּפִ   .134

פירנצה. 
המשורר.  של  בנפש  שונאו  השמיני,  בוניַפציוס  של  הקרב  למותו  רמז  ֶקֶבר..."  ֶחְלַקת  ה  "ְוֵהּמָ   .140
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קנטו עשירי

הקדוש.  לשילוש  הכוונה    .1
המזלות  גלגל  זו  מנקודה  מאדים.  במזל  נמצאת  השמש  באביב,  ולילה  יום  שוויון  במועד    .9
דנטה  מרקיעים  זה  בשלב  הארץ.  על  השפעתו  את  ולהגביר  המשווה  הקו  את  לחצות  אמור 

לתיאולוגים.  המיועד  השמש,  של  הרביעי  הרקיע  אל  וביאטריצ'ה 
מתאחדת  בו  ביום  תלמי,  פי  על  השמש.  רקיע  אל  וביאטריצ'ה  דנטה  נכנסים  זה  בשלב    .34
אל  אחד  רוחב  מקו  לולייני  במסלול  נע  הטבע(  נגיד  )הוא  השמש  והשנתית,  היומית  התנועה 
מעט  מקדימה  היא  בוקר  בכל  כלומר:  סרטן,  מזל  אל  השמש  סבה  דנטה  של  במסעו  השני. 

לזרוח.
הירח.  אלת  היא  לטונה,  של  בתה  דיאנה,    .67

מכלול  מחבר   ,)1274-1226( אקווינס  לתומס  הכוונה  י,"  ַמְעּתִ ׁשָ ֵמֶהם  ֶאָחד  ָהאֹורֹות  ֶרב  "ִמּקֶ   .82
מכרעת  השפעה  ובעל  הנצרות  של  התיאולוגים  מגדולי   ,summa Theologica התיאולוגיה 

דנטה. של  הרוחני  עולמו  על 
מורהו  בימיו,  הבכירים  התיאולוגים  מן   ,)1280-1193( מגנוס  אלברטוס  מֹו..."  ׁשְ ְרטּוס  "ַאְלּבֶ   .98

בפריס.  ההיא  בעת  ביותר  החשוב  הכנסייתי  במרכז  היתר  בין  לימד  בקלן,  אקווינס  של 
ומורה במנזר ע"ש פליקס הקדוש בבולוניה. חיבורו הנודע הנושא  נזיר פרנציסקני  גרציאנוס,    .104
חוק  בין  משותף  מכנה  למצוא  מבקש  גרציאנוס(,  )הסכם   decretum Gratiani הכותרת  את 

האזרחי.  לחוק  הכנסייה 
מחקר  ערך  פריס,  של  בישוף  מותו  לפני  קצר  זמן  שהיה  מי   ,)1160-?( לומברדוס  פטרוס    .107
הכנסייתית.  בדוגמה  הדוקטרינות  כלל  של  כרכים  בארבעה  אנציקלופדי  מילון  מעין  שיטתי, 
שלהי  בעידן  ביותר  המפורסמים  מן  היה  )מכתמים(,   sententiae בכותרת  הנודע  החיבור, 

המוקדם.  והרנסנס  הביניים  ימי 
המיועד  זה  ברקיע  אותו  מזכה  לו  המיוחס  השירים  שיר  המלך.  שלמה  הוא  החמישי  המאור    .109

לתהילה.  נודעים  לאוהבים 
לייחס  נהוג   .34 י"ז,  פרק  השליחים,  מעשי  החדשה,  בברית  הנזכר  לדיוניסיוס  המחבר  כוונת    .115
הדרגות  )סולם   Ecclesiastica hierarchia הביניים:  בימי  ההשפעה  רב  החיבור  את  לאיש 

השמיימית. ההיררכיה  של  נאה  טכני  ִמפרט  המעניק  השמיימי(, 
נראה  אולם  מקדם.  הנוצרים  מגן  של  לזהותו  באשר  חלוקות  הדעות   – נֹוָסף..."  ָמאֹור  ה  "ִהּנֵ   .118
החמישית,  המאה  מן  קורות  רושם   )orosius( אורוסיוס  לפאולוס  היתה  דנטה  של  שכוונתו 
אותו  מזכיר  אוגוסטינוס  בהתהוותה.  הנצרות  של  המוקדמות  הדֹוגמות  על  להגן  שביקש  מי 

בכתביו. 
העיקרי,  חיבורו   .)525( תיאודוריק  בפקודת  להורג  שהוצא  רומי  סנטור  לּבֹוֵאתיּוס,  הכוונה    .124
ובני  דנטה  הממושך.  מאסרו  בימי  נכתב  הפילוסופיה(  )נחמת   Consolatio Philosophiae

דורו הושפעו בעיקר מן הטיעון המרכזי שלו, בו מבקש בואתיוס להוכיח את חוסר המציאות 
התפיסה  של  התעתוע  ואת  בארץ,  תמותה  בני  בפי  "גדּולה"  שמכונה  מה  של  החלוף  בת 
מן  הסכולסטיים  הכתבים  מבין  רבים  בקרב  השליטה  הניאו-אפלטונית  ברוח  זאת  החושית. 
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בָיה, דרומית  העת ההיא. לאחר שהוצא להורג נקבר בואתיוס בכנסיית סנט פטר צ'לדאורו בּפַ
למילנו. 

 ,Etymologia-ה את  חיבר  השביעית,  מאה  של  הראשונה  במחצית  סביליה  הגמון  איזידור,    .131
השמינית,  במאה  אנגלי  נזיר   ,)Bede( ֶדה  ּבֶ בימיו.  תיאולוגית  לפרשנות  אנציקלופדי  חיבור 
בן  ריצ'רד  קרי:  ריקרדו,  הוא  שם  בעל  אנגלי  נזיר  עוד  ימיו.  עד  הנצרות  קורות  את  רשם 
כנסייתי  להיט  היה  סכולסטי,  לדיון  מפתח  ובו   ,on Contemplation חיבורו:  ה-12.  המאה 

בזמנו.
תבן  או  קש  שפירושו   Fouarre ברחוב  פריס  של  באוניברסיטה  לימד  ה-13.  המאה  בן  סיֶגר,    .136

בכפירה. להאשמתו  הביאו  אקווינס  כתבי  נגד  טיעוניו  דנטה(.  רחוב  )היום 

קנטו אחד-עשר 

של  שחיתותו  סוגיית  את  דנטה  בפני  העלה  הקודם  שבקנטו  מי  אקווינס,  תומס  הוא  הדובר    .19
ודיבר על חוכמתו של שלמה  זה(,  ירחיב את הדיבור בהמשך קנטו  )עליו  המסדר הדומיניקני 

המלך.
הכנסייה. היא  כלתו,  את  נושא  בבנו  המגולם  אלוהים    .33-31

אבי  קרא:  גדולה,  זעקה  זעק  ישוע   ,46 כ"ג,  פרק  לוקס,  פי  על  זאת   – דֹוָלה..."  ּגְ ְזָעָקה  "ּבִ  
רוחו. את  והוציא  דיבר  רוחי,  את  מפקיד  אני  בידיך 

שני "הנסיכים" הם פרנציסקוס הקדוש המזוהה עם שרפים – מלאך האהבה בדוגמה הנוצרית    .35
החוכמה.  מלאכי   – כרובים  עם  המזוהה  הקדוש,  ודומיניקוס   –

עליה  הגבעה  למרגלות  הזורם  נחל   ,)Chiascio( שסקיו  לבין  טופינו  נחל  בין  שוכנת  אסיזי    .43
שלו.  הנזירים  משכן  את   )1160( הקדוש  אובלדו  הקים 

החורף  כפור  את  ראשונה  חשה  פרוג'ה,  לכיוון  המזרחי  השער   ,)Porta sole( סולה  פורטה    .46
)Nocera( השוכנות במורד המזרחי של  ונוצ'רה   )Gualdo( גואלדו  ואת להט הקיץ. העיירות 

והחום.  הקור  את  הן  אף  יודעות  סיו,  סּוּבַ ההר 
עליתי,  קרי:   ,ascesi דנטה  כותב   assisi העיר  לתרגום. תחת שם  ניתן  מילים שאינו  משחק    .53

זרחתי. 
גברתו.  היא  לעוני,  ונישא  אביו  תקוות  את  הפר  הקדוש  פרנציסקוס    .59

אביו. בנוכחות  קרי:   ,Et coram patre   .62
הקיסר  מאיומי  לא  אפילו  לחשוש,  ממה  לו  היה  שלא  עד  עני  כך  כל  היה  הדייג  אמיקלס    .69

עצמו.
פרנציסקוס. של  המוקדמים  חסידיו  עם  נמנו  וסילבסטר  אגידיוס  ברנר,    .79

אביו. במעמד  בוש  לא  בנו  אולם  בצמר,  רוכל  עני,  היה  פרנציסקוס  הקדוש  של  אביו    .89
האפיפיור אינוקנטיוס השלישי העניק לפרנציסקוס רשות בעל-פה להקים את מסדרו בשנת    .92

 .1212
בכתב.  הפעם  שנים.   13 מקץ  אינוקנטיוס  של  התחייבותו  על  חזר  הונוריוס  האפיפיור    .97
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סירב  אך  ב-1219,  פרנציסקוס  הקדוש  של  פניו  את  קיבל  הסולטן  ִמְצַרִים..."  "סּוְלָטן    .101
להתנצר.

פצעי  חמשת  גופו  על  הוטבעו  צום,  ימי   40 מקץ  אלוורניה,  הר  פסגת  על   ,1224 בשנת    .107
ישוע.

הרחק  לא  ריק,  בשדה  אם  כי  כמקובל,  קברות  בבית  פרציסקוס  נקבר  לא  לצוואתו,  בהתאם    .115
הקדושה. מריה  מקדש  במקום  ניצב  היום  מאסיזי. 

.)1170-1221( הדומיניקני  המסדר  מייסד  דומיניקוס,  הקדוש    .121
חול  ללימודי  והתמסר  ייעודו  ואת  דרכו  את  שנטש  הדומיניקנים  מסדר  על  גלויה  ביקורת    .139

כללית. והשכלה 

קנטו שנים-עשר

ָסִביב  ַהּנַֹגּה  ַמְרֵאה  ן  ּכֵ ם  ׁשֶ ַהּגֶ יֹום  ּבְ ֶבָעָנן  ִיְהֶיה  ר  ֲאׁשֶ ת  ׁשֶ ַהּקֶ ַמְרֵאה  והשוו עם יחזקאל, א', כח: "ּכְ   .11
ר." ְמַדּבֵ קֹול  ַמע  ָוֶאׁשְ ַני  ּפָ ַעל  ָוֶאּפֹל  ָוֶאְרֶאה  ְיהָוה  בֹוד  ּכְ מּות  ּדְ ַמְרֵאה  הּוא 

האלים. ושליחת  יונו  של  אמתּה  בענן,  הקשת  איריס,    .12
ההד, כיוון שנואשה מאהבתה לנרקיסוס, הפכה לבת קול בלבד )וראו אובידיוס, מטמורפוזות,    .14

.)411-305 ג', 
ְוָהָיה  ָהָאֶרץ:  ּוֵבין  יִני  ּבֵ ִרית  ּבְ ְלאֹות  ְוָהְיָתה  ָעָנן  ּבֶ י  ָנַתּתִ י  ּתִ ַקׁשְ "ֶאת  יג-יד:  ט',  בראשית,  והשוו    .17

ָעָנן."  ּבֶ ת  ׁשֶ ַהּקֶ ְוִנְרֲאָתה  ָהָאֶרץ  ַעל  ָעָנן  ַעֲנִני  ּבְ
וארכיהגמון  הפרנציסקני  ראש המסדר   ,)1274-1221( בונבנטורה  הקדוש  קולו של  הוא  הקול    .29

אלבנו. 
לספרד.  המחבר  כוונת    .46

והשני  מבצר  מעל  אחד   – אריות  שני  הגיבורים  שלט  על  בקסטיליה.  מבצר  קלרוגה,    .52
מתחתיו.

חוקי  במעמד  זכה  לראשונה  שמו.  על  הקרוי  המסדר  מייסד   ,)1221-1170( דומיניק  הקדוש    .55
 .1216 בשנת  השלישי  הונוריוס  האפיפיור  ידי  על  הכנסייה  במסגרת 

צבעי  לבן,  ואחד  שחור  אחד  כלבים,  שני  תלד  כי  חלמה  דומיניק  של  שאמו  מספרת  האגדה    .60
בכנסייה.  המטיף  גלימת 

אלוהים".  "של  קרי:   ,dominicus   .69
העוני. הוא  אמונה  בחיי  הראשון  הכלל   – ָהעִֹני."  ַנת  ּקָ ּתַ ֶאת  ָעָליו  ל  ִקּבֵ "ְלֵעת    .75

מאושר. פירושו  באיטלקית(  )פליצ'ה  בלטינית  פליקס    .79
האיטלקית.  בגרסה  ג'ובנה  מבורכת,  מחוננת,  קרי:  בעברית,  מ"חנן"  יוחנה,    .80

ד'אלרטו  טדאו  בעושרו.  שנודע  אוסטיה,  הגמון  היה   )Enrico di susa( סוזה  די  אנריקו    .83
מציעים  דנטה  שפרשני  לציין  הראוי  מן  בפירנצה.  אמיד  רופא  היה   )Taddeo d’alderotto(

הללו. השמות  לאפיון  אחרות  דמויות  גם 
הזדמנות  יחמיץ  שלא  דנטה,  של  נפשו  שנוא  השמיני,  בוניפציוס  לאפיפיור  כרגיל,  הכוונה,    .90

בו.  לפגוע 
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המיוצגים  פרנציסקניים,  מנזרים  אבות  שני   ,)Casale( וקזלה   )acquasparta( אקווספרטה    .124
מה  הוא  האחד  העוני.  בסוגיית  הפרנציסקנית  לדֹוגמה  שהעניקו  פירושים  ידי  על  בזאת 

שמאי". "בית   – והאחר  הלל",  "בית  בעברית  קוראים  שהיינו 
ויקטור  סנט  בכנסיית  לתהילה  נודע  תיאולוגיה  מלמד   ,)1141-1096( ויקטור  מסנט  הוגו    .133

בפריס.
של  האוניברסיטה  דיקן  היתר  בין  היה   ,1179 בשנת  נפטר   )Comestor( קומסטור  פטר    .135
הנודעים  החיבורים  מן  היה  אריסטו  ועד  מבראשית  החלד  תולדות  על  הידוע  חיבורו  פריס. 
תאוותו  בזכות  זכה  ספרים(  )בולע   Mangiadore בכינוי  וה-13.  ה-12  במאות  והמשפיעים 
והלך  ב-1276  הקדוש  לכס  עלה  ה-11,  יוחנן  האפיפיור  לימים  ספרד,  איש  פטרוס  לקריאה. 

מכן. לאחר  שנה  לעולמו 
י״ב(.  ב',  )שמואל  הרש.  כבשת  בגזל  דוד  את  המאשים  נתן,    .136

תיאולוגיים.  כתבים  ומחבר  קנטרברי  של  ארכיהגמון  היה   )1109-1033( אנסלם  הקדוש    .137
ומגדולי  הרביעית  במאה  הכנסייה  מאבות  הזהב",  "פה   ,)Chrysostom( כריזוסטום  יוחנן 

קונסטנטינופול.  הגמון  היה  בזמנו,  האנטישמים 
מסות  ומחבר  משורר  התשיעית.  במאה  מיינץ  ארכיהגמון   ,)rabanus Maurus( רבנוס    .139

תיאולוגיות.
והשילוש  האפוקליפסה  בנושא  לכתביו  בקלבריה.  מנזר  אב   ,)Flora( פלורה  איש  יואכים    .140
של  חמתו  את  שעורר  הפרנציסקני,  במסדר  המסתורי  הפן  על  רבה  השפעה  הייתה  הקדוש 

בונבנטורה. 

קנטו שלושה-עשר 

ֶסַלע ְלַרְגֶליָך." – הדימוי, בתמצית הקיצור, אותו מבקש המשורר מן הקורא  ּמּוי ּכְ "ְנצֹר ֶאת ַהּדִ   .3
כוכבי  יש להוסיף את שבעת  רוחו, הוא כדלקמן: 15 הכוכבים הגדולים, אליהם  לראות בעיני 
נעים  בסך-הכול,  כ"ד  קרי:  הקטנה,  העגלה  כוכבי  שני  וכן  הגדולה(  )העגלה  הגדולה  הדובה 

מזה.  זה  הפוכים  בכיוונים  הסובבים  מעגליים  מסלולים  בשני 
למחצה.  אחיה  מינוטאורוס,  את  להרוג  לתזאוס  עזרה  כרתים,  מלך  מינוס  של  בתו  אריאדנה,    .14

.)Corona( הצפון  הילת  לימים  זר,  ראשה  על  והניח  לאישה  אותה  נשא  דיוניסוס 
.Primum Mobile-ה הראשון,  למניע  הכוונה    .23

ומושך  בטיט  מזוהם  כן  ועל  ביצות  דרך  הקולח  בטוסקנה,  הטיבר  יובל של   ,)Chiana( קיאנה    .24
לאט. מימיו  את 

הראשון  האדם  מן  נופל  הוא  עדיין  באדם,  החכם  היה  שלמה  המלך  כי  שאף  מסביר  אקווינס    .36
חוכמתו  מזו,  יתרה  ומחילתו.  הקדמון  החטא  נולדו  אלה  שניים  של  לבם  מסגור  שכן  וישוע, 
מופת  דווקא  ולאו  למלך,  כראוי   – השלטון  חוכמת   – אחד  לתחום  מוגבלת  שלמה  של 

התיאולוגיה.  בתחומי  לא  בעיקר  אנושי,  כלל  לשאר-רוח 
ָבַרי ִמּקֶֹדם..." – הקדוש תומס מנחש כי תמיהתו של דנטה נובעת  ּדְ , ֵאפֹוא, ְלאֹור  ֵמּהַ ּתָ ה  "ַאּתָ   .46  
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מכלול  הגדול,  שבחיבורו  בעוד  שלמה,  המלך  של  ראשו  על  הכביר  עצמו  שהוא  השבחים  מן 
בהמשך. בא  ההסבר  אנוש.  בבני  כחכמים  וישוע  אדם  את  אקווינס  מונה  התיאולוגיה, 

רוח  האב,  הבן,  ובהתאמה:  הקדוש,  השילוש  סמלי   – האהבה  האור,  מעיין  החי,  הזיו    .55
הקודש.

ן  ֶאּתֶ ַאל ָמה  ׁשְ ֱאלִֹהים  ַוּיֹאֶמר  ְיָלה  ַהּלָ ֲחלֹום  ּבַ לֹמֹה  ׁשְ ֶאל  ְיהָֹוה  ִנְרָאה  ִגְבעֹון  "ּבְ ג', ה(:  )מלכים א',    .93
ָלך."

דיאלקטי  עיקרון  על  הבנוי  ָקבּוַע..." משפט סכולסטי מובהק  ְתַנאי  ּבִ ֻמְתֶנה  ֲאִפּלּו  הּוא  "ֶהְכֵרַח    .99
אפשרית.  או  מותנית,  והשנייה  דרושה  מהן  אחת  כאשר  יסוד,  הנחות  שתי  של 

ראשון? במניע  להודות  צורך  יש  האם  קרי:   –  si est dare primum motum esse ְולֹא    .100
יסודות. גיאומטריה:  על  בחיבורו  אוקלידס  את  מצטט  דנטה    .101

 .114  ,10 קנטו  וראו    .105
תורותיהם. את  שהפריך  מי  אריסטו,  את  שהקדימו  פילוסופים  שלושה    .124

ככופרים.  הכנסייה  ידי  על  נודו  הרביעית  המאה  בן  ואריוס  השלישית  המאה  בן  סבליוס    .127
ואלמוני.  פלוני  כל  לציין  הבאים  שמות   – ַמְרִטינֹו..."  אֹו  ְרָטה  ּבֶ ל  ּכָ יחּו  ַיּנִ ֵאפֹוא  "ְלַבל    .139

קנטו ארבעה-עשר
הדימוי משמש את המחבר לתיאור קולותיהם של תומס אקווינס )מחוץ למעגל( וביאטריצ'ה    .2

המעגל(.  )ממרכז 
"ֱאמֹר לֹו ָהֵכיַצד..." ביאטריצ'ה, הרואה ללבו של דנטה, מבינה את ספקנותו בסוגיית הנשמות    .16
מעל  שהוא  הצורב  בזוהר  לעמוד  תיאלצנה  ודם  בשר  תלבשנה  לעת  לתחייה  קומן  עם  אשר 

המלך.  שלמה  של  לרוחו  בהמשך  מתקשר  הנושא  תמותה.  בן  של  לכוחו 
והבן.  הרוח  האב,  הקדוש:  השילוש  אחדות  את  שרות  הרוחות    .28

המלך. שלמה  של  קולו  הוא  הקול    .35
ישוב  האדם  גוף  כאשר  המתים,  תחיית  לאחר  כי  לדנטה  מסבירה  המלך  שלמה  של  רוחו    .55
הזוהר  בעוצמת  לעמוד  עיניו  יוכלו  כן  ועל  השלמות  כליל  יהיה  האדם  נשמתו,  עם  ויתאחד 

השמיימי.
המאדים. הוא  החמישי,  הרקיע  אל  נישא  המשורר    .85

בהם  בקומדיה  המקרים  מן  אחד  עוד  זהו  השמש.  אל  קרי:  אפולו,  של  שמו  הוא  הליוס    .96
המיתוסים  בין  זיקה  יוצר  ובכך  המיתולוגיה,  מן  בשמו  השמים  מגרמי  לאחד  קורא  המשורר 

הנצרות. לבין  ההלניים 
במקור:   .108

ma chi prende sua croce e segue Cristo,

ancor mi scuserà di quel ch'io lasso,

vedendo in quell'albor balenar Cristo.

אם  כי  תואם,  חרוז  למצוא  דנטה  של  יכולתו  לחוסר  עדות  איננה   Cristo עם   Cristo החריזה   
זה  במקרה  אחר.  דבר  כל  עם  ישוע  את  חרוז  בזיקת  לקשור  ייתכן  לא  לפיו  הטיעון  מן  נובעת 

זה. בתרגום  גם  כך  נהגתי 
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ואבירי  הקודש  לוחמי  של  משכנם  הוא  שכן  היווני,  הצלב  בתבנית  כאן  מופיע  המאדים    .101
הצלב. מסעות 

ככל שהמשורר מרקיע גבוה יותר כן הולכת וגוברת בקרבו הכרת האמת האלוהית, וזו כוללת    .139
יותר  גבוה  שהמקום  שככל  מכאן  סמלו.  היא  שביאטריצ'ה  ביופי  להבחין  יכולתו  את  בתוכה 

ביאטריצ'ה. של  יופיה  בעיניו  וגדל  הולך  כן 

קנטו חמישה-עשר 

בהט. עשוי  לאגרטל  הכוונה  ַהט.  ַהּבַ   .24
ו',  ספר  )אנאידה,  אליסיום.  בשדות  ראהו  כאשר  בנו  אניאס  את  בירך  איליּום,  מלך  אנכיסס,    .25

 .)688-684
משוררינו". "גדול  כלפי  ביקורת  או  צינית  נימה  אחר  לבקש  אין  דנטה  של  בהערתו    .27

יהיה: "אהה דמי  o sanguis meus, o superinfusa… – התרגום המילולי למשפט הלטיני    .28
של  אבותיו  מאבות   ,)Cacciaguida( קצ'אגווידה  אומר  הדברים  את  אלוהים."  חסד  הו  שלי, 
דנטה, בן המאה ה-12. על פי המשורר נמשח האיש לאביר בידי הקיסר קונרד השלישי ונפל 

השני.  הצלב  מסע  בקרבות 
שחור.  גבי  על  ולבן  לבן  גבי  על  שחור  כתוב  הגורל"  "ספר    .51

אמו. מצד  אליגיירי  המשפחה  שם  את  נטל  קצ'אגווידה  של  בנו    .91
אשור. מלך  סרדנפלוס,  של  הענק  להרמון  רמז    .107

רומא  על  המשקיפה   )Montemaloֹ( מונטמלו  גבעת   .)Uccellatoio( אּוֶצ'ַלטֹויֹו"  ְבַעת  "ּגִ   .109
פירנצה.  על  המשקיף  אוצ'לטויו  מהר  יותר  מרשימה  ההיא  בעת  היתה 

מבכירי  וֶנרלי,  ֶוקיו  אדוֵני  וכן  פלורנטיני  אציל   ,)ravignani( רווינייני  ְרִטי  ּבֶ ִליְנְצ'יֹוֶנה  ּבֶ   .112
במסעות  פירנצה  אנשי  מרחיקים  היום  ונשותיהם.  הם  בפשטות,  חיו  ההיא,  בעת  האזרחים 

הרעיות.  נואפות  שם  ובעודם  לצרפת,  מסחר 
בפירנצה. והמכובדות  הוותיקות  מן   ,)Vecchio( ווקיו   )Nerli( נרלי  משפחות    .115

בעיסוקו  לשמצה  נודע  גולה,  כדנטה  כמוהו  הגוולפים,  ממנהיגי   )salterello( ַסְלֶטֶרלֹו  ַלּפֹו    .127
ההיא,  בעת  נודעת  ורכלנית  נואפת  טוסה,  דלה   )Cianghella( ַצ'ְנֶגָלה  מושחת.  דין  כעורך 

מפירנצה".  העליזה  "האלמנה  בתור  נודעה 
רומית.  למטרוניתה  מופת  היא  הגרקכים,  האחים  של  אמם  קורנליה,  ְוִקיְנִקיַנטּוס.  קֹוְרֶנְלָיה    .129
שבחים  עטור  ושב  מולדתו,  למען  למלחמה  יצא  ב-458,  חוותו  את  נטש  קינקינטוס 

וניצחונות. 
כי  הטוענים  יש  השני.  הצלב  במסע  מצביא   ,)1152-1138( קיסר  משווביה,  השלישי  קונרד    .139

בפירנצה. מסוימת  תקופה  ששהה  מי  ה-11,  המאה  מן  השני  בקונרד  אותו  מחליף  דנטה 
האסלאם.  מוחמד,  כת   – ע"  ָהֶרׁשַ ת  "ּכַ   .142

כנ"ל.  – ַהְמתָֹעב"  ַזע  "ַהּגֶ   .145
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קנטו שישה-עשר 

 .tu-קרי: אתם, תחת ה ,voi המשורר משתמש לכבודו של קצ'אגווידה בכינוי רבים גוף שני:    .9
אפוא  הנחתי  כלשונו;  התרגום  את  מאפשר  אינו  בעברית  המקבילה  שהעדר  לציין  הראוי  מן 

יחיד. ראשון  בגוף  הפנייה  את 
ארתור,  אשת  גוויניבר,  של  בגידתה  לסיפור  מאחור  המאזינה  ַמֶלּבֹו,  לליידי  דנטה  של  כוונתו    .14

לנסלוט.  עם 
היה  בהמשך(  )וראו  שמרס  כשם  פירנצה.  על  השומר  הקדוש  היה  ג'ובני(  )סן  המטביל  יוחנן    .25

האלילי.  פטרונה 
נועד  הלוחמני  הדימוי  על שמו.  הקרוי  במזל  אריה  גפה של  פני  על  עובר  כוכב הלכת מאדים    .38

המאדים.  רקיע  שוכני  של  מלאכם  את  להדגיש 
יעקב הקדוש. השלב  ביום  יַע..." – מירוץ הסוסים השנתי  ַמּגִ ַהּסּוס  ָנִתי  ׁשְ ֵמרֹוץ  ּבְ ּבֹו  ָמקֹום  "ּבְ   .41
של  הטופוגרפית  בקביעתו  הארנו.  לגדות  הסמוך  פייטרו  סן  בפורטה  עבר  במירוץ  האחרון 
נמנה  כי  מכאן  העתיקות,  משכונותיה  באחת  העיר,  במרכז  שהתגורר  העובדה  סמויה  המַספר 

פירנצה.  של  הפטריקים  ממשפחות  אחת  עם 
הבטיסטרו  הארנו.  לגדות  העיר,  בדרום  ֶוקיו,  הפונטה  של  הצפוני  בצדו  ניצב  מרס  של  פסלו    .48-46
מיעוט  את  לציין  מבקש  המַספר  העיר.  של  הצפוני  במוצאה  שניצבה  הטבילה  כנסיית   –

כעת.  המצב  לעומת  הלוחמים  מספר 
ונישאו  שהשיאו  מי  בימיו,  ארץ  ועתודי  נגידים  האצולה,  שמות  את  מזכיר  קצ'אגווידה    .49
נוכלים משכונות קרטלדו וטרספיאנו,  לפשוטי העם. מה פלא אפוא שתחתם הופיעו דמויות 
מושחת,  פוליטיקאי   ,)Baldo d’aguglione( אגוליונה  בלדו  את  מונה  דנטה  הקרת.  משולי 

נוכל. דין  עורך  סיניה,  איש   )Fazio( פאציו  ואת 
כי  למשל  הייתה  לא  המחבר  כוונת  כי  נותנת  הדעת   – ִפיֶרְנֶצה,"  ְלֶבן  ְוָהָיה  ָהַפְך  ׁשֶ ִמי  ָאז  י  "ּכִ   .61
כל  או  ֵשם  להציע  יודע  אינו  החוקרים  מן  איש  זאת  עם  לו.  המוכרת  ודם  בשר  לדמות  אם 

אחר.  זיהוי 
בעליו  ידי  על  נמכר  לעיר,  מערבית  צפונית  הנמצא  מבצר   ,)Montemurlo( מונטמורלו    .64

.1254 בשנת  פירנצה  לשלטונות 
ה-13.  המאה  בראשית  אקונה  את  נטש  הגוולפים,  מנהיגי  מבין  שבט  הצ'רקי,    .65

משפחת האצולה בואונדלמונטי )Buondelmonti( נאלצה, בשל קשיים כלכליים, למכור את    .66
במהרה,  והידרדרה  בעיר  לגור  עברה  העיר. המשפחה עצמה  בוולדיגרבה, לשלטונות  ארמונה 

דנטה.  לפני  קצ'אגווידה  שמתאר  לשקיעה  סמל  והיא 
לפירנצה. צפונית  נמצאות  המַספר  של  המדכא  מתיאורו  הערים  ארבע    .73

המאה  ראשית  בני  רובם  מנכסיהן.  שירדו  בפירנצה  האצולה  בני משפחות  ארוכה של  רשימה    .93-88
 Ughi, Catellini, Filippi, Greci, :ה-13, וכולם מעורבים במלחמת האזרחים הבלתי פוסקת
ביניהם   .ormanni, alberichi, la sannella, l'arca, soldanieri, ardinghi, Bostichi

קנטו  התופת,  )ראו  גנלון  יחד עם  לבוגדים  הנועד  לנו ממדור התופת  סולדניירי, המוכר  ג'אני 
 .)22
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גוארה  גווידו  הנסיך  הקודם.  בקנטו  בשבחים  שזכה  ברטי,  בלינצ'יונה  הוא  "ָהַרִויְנָיִני"    .97
 .16 קנטו  הטוהר,  בטור  לשבחים  זוכה  סדום,  במעשי  האשמים  עם  שנמנה  הגם   ,)Guerra(
העבר.  מן  המכובדות  המשפחות  עם  נמנות   )Galigaio( וגליגאיו   )Pressa( פרסה  משפחות    .101

שאר  משקלו.  בזיוף  והואשמו  במלח  סחרו   )Chiaramontesi( קיאראמונטזי  משפחת  בני    .105
שבהווה  מי  פירנצה,  של  היומין  עתיקת  האצולה  מקרב  משפחות  מציינים  הם  גם  השמות 

ָהַרַהב." אֹוָתם  יל  ִהּפִ ָרָמא  ָרא  ש"ֵמִאּגָ מי  השחיתות.  אופנת  בהם  פגעה 
פירנצה. משערי  אחד  נקרא  שמם  על  העיר,  מבני  אציל  שבט  עוד   ,)Pera( פרה  דלה    .126

.)1006 בדצמבר,   21( תומס  הקדוש  ביום  שנפטר  טוסקנה,  רוזן  מברנדנבורג,  להוגו  הכוונה    .129
ַעם  ֶאל  ש"ָחַבר  פופוליסט  היה  האצולה,  עם  נמנה  כי  אף   .)Bella( בלה  דלה  לג'אנו  הכוונה    .132

האצולה. מבני  שלא  לגילדות  רב  כוח  שהעניקו   1293 שנת  של  ברפורמות  ותמך  ָהָאֶרץ", 
דנטה, מפיו של קצ'אגווידה, מייחס את הפרק העקוב מדם במלחמת האזרחים הפלורנטינית,    .140
גוולפי,  האיש,  בואונדלמונטה.  של  למעשהו  בקירוב,  שנים  מאה  ונמשך  ב-1215  שפרץ 
בית  הגיבלינים.  תומכת  פירנצה  מאצולת   ,)amidei( אמידאי  משפחת  בת  את  לשאת  סירב 
קנטו  בתופת,  גם  בנושא  מטפל  דנטה  החלו.  והמהומות  מוות,  עונש  עליו  הטיל  המשפט 

 .28
של  ההרוס  פסלו  למרגלות  נרצח  בואונדלמונטה   – ר..."  ׁשֶ ַהּגֶ נֹוֵצר  ְדמּות  ּבִ ָרה  ּבְ ִנׁשְ ֶאֶבן  "ַעל    .147

וקיו.  פונטה  גשר  לצד  מרס 
הנס על דגלה של פירנצה הוא פרח חבצלת לבן על רקע אדום. הגוולפים הפכו את הצבעים    .153
על  הדגל  את  להפוך  נהגו  העיר  אויבי  לבן.  רקע  על  אדומה  חבצלת  התנוססה  וכך  הדגל,  על 

לניצחון. כאות  ראשו 

קנטו שבעה-עשר

את  כך  על  לשאול  מיהר  אביו,  אינו  אפולו  לפיהן  שמועות  לאוזניו  שהגיעו  כיוון  פאיתון,    .1
עצמו.  האב  פי  את  לשאול  אותו  ושלחה  נחרצת  תשובה  לו  השיבה  לא  זו  קלימנה.  אמו 

.)756-748 א',  )מטמורפוזות, 
של  בכושרו  יסוד  מושכל  בבחינת  היא  אדם  לכל  המובנת  הבסיסית  הגיאומטרית  הסוגיה    .16

וכול.  בכול  להתבונן  הבורא 
קנטו  התופת  וראו  ַפריָנָטה,  מפי  לראשונה  דנטה  שמע  לגורלו  ביחס  הקשים"  ה"דברים  את    .22

 .10
מדלפי. האורקל  שבפי  המתעתע  הלשון  לכפל  בניגוד    .31

לסוגיה  חופשי.  ברצון  תלוי  זה  שכן  הפרט,  של  גורלו  את  קובעת  איננה  האלוהית  התבונה    .42
דברי  ראו  נתונה,  והרשות  נגזר  הכול  בבחינת  דנטה,  של  התיאולוגית  בתפיסתו  זו  מכרעת 

 .16 קנטו  הטוהר,  טור  לומברדו,  מרקו 
אמו  פדרה,  של  המטורפת  לאהבתה  קורבן  נפל  ואנטיופה,  תזאוס  של  בנם  היפוליטוס,    .46
)מטמורפוזות,  העיר.  מן  להגלותו  מתזאוס  פדרה  דרשה  לה,  להתמסר  שסירב  כיוון  החורגת. 
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ספר ט"ו, 505-493(. דנטה קושר את הגלייתו שלו עם זו של היפוליטוס, שכן בשני המקרים 
לשמה.  ורשעות  שגוי  משיפוט  נובע  המעשה 

בווטיקן.  מושבו  ממקום  הלבנים  הגוולפים  של  שלטונם  תחת  חרש  השמיני  בוניפציוס    .50
הגלייתו. על  צודק  גמול  דנטה  רואה  במותו  בוניפציוס.  של  למותו  מתייחסים  הדברים    .53

למשורר.  המַצפה  לגלּות  באשר  ביותר  והבהירה  האחרונה  הנבואה  זו    .55
דין  עורך  ַסלֶטֶרלו,  ַלּפֹו  היה  עמו  הגולים  עם  הנמנות  נפשו  שנואות  הדמויות  שאר  בין    .62

.128  ,15 בקנטו  מזכיר  שדנטה  פלורנטיני 
הגיבלינים.  ומנהיג  ורונה  אדון  דלה סקאלה,  גרנדה  קאן  הנראה  ככל  הוא  ר"  ְאּדָ ַהּנֶ ְרִדי  "ַהּלֹוְמּבַ   .71

העיר.  אדון  בתפקיד  ויורשו  הצעיר  אחיו  בברטלומיאו,  שמדובר  ייתכן  כי  הטוענים  יש 
קלמנטוס  בוניפציוס.  של  ויורשו  גסקון  איש  החמישי,  קלמנטוס  האפיפיור  הוא  קֶֹדׁש"  ִלי  "ּכְ   .82

לנדותו.  איים  אף  וב-1312  מלוקסמבורג,  השביעי  הנרי  של  לדרכו  נחרצות  התנגד 
קֹוֵרא  ָירּוץ  ְלַמַען  חֹות  ַהּלֻ ַעל  ּוָבֵאר  ָחזֹון  תֹוב  ּכְ ַוּיֹאֶמר  ְיהָֹוה  ֲעֵנִני  "ַוּיַ ב:  ב',  חבקוק,  פי  על  זאת    .127

בֹו." 

קנטו שמונה-עשר 

עצמה.  הקדושה"  "האספקלריה  השתקפות  של  תפקיד  קצ'אגווידה  ממלא  כאן    .1
העץ  מכאן  מלמעלה,  האלוהית  השפעתם  את  היונקים  רקיעים  ַמערך  כזכור,  הוא,  העדן    .8

מאדים. הלכת  כוכב  של  הרקיע  מצוי  החמישי  במדורו  אשר  ההפוך 
עגלה  של  לאוַפן  הנראה  ככל  שכוונתו  מורכב  דימוי   – הּו."  ַמּטֵ ַהְמַסְחֵרר  ֹוט  ַהּשׁ הּוא  ר  "ָהאֹׁשֶ   .42

ז'.  ספר  מאנאידה,  התיאור  את  נטל  שדנטה  נראה  מוט.  במכות  בחצר  מגלגלים  שנערים 
יצירת  גיבור  רולן,   .)814-800( הקדושה  הרומית  האימפריה  של  הראשון  הקיסר  שרלמאן,    .43

המוסלמים. נגד  במלחמה  המאסף  מפקד  רולן,  שירת  המופת 
מהוללים  גיבורים  של  דמויות  הם  אף   ,)renouart( רנוארט  רינוארדי  וכן  מאורנג'  ויליאם    .48-46

האסלאם.  נגד  במלחמה 
ומלכּה. ירושלים  וכובש  הראשון  הצלב  מסע  מצביא   ,)1100-1061( בויון  איש  גוטפריד   

רובר ג'יסקר )נפטר בשנת 1085(, מגיבורי הנורמנים. הביס את הפולש הערבי בדרום איטליה   
ובסיציליה.

צדק,  הלכת  כוכב  של  השישי  הרקיע  אל  מגיע  דנטה   – ֵחֶפץ."  ּבְ ַני  ּפָ ל  ִקּבֵ ְזרֹועֹוָתיו  לֶֹבן  "ּבְ   .69
ושקולים. מתונים  בשליטים  המאוכלס 

מעיין  הוא  מעיין,  במקום  פרץ  המהלומה  מן  ההליקון.  הר  על  נחת  המעופף,  הרמך  פגסוס,    .82
המוזות. של  לכינוסן  אהוב  מקום  ההיפוקרן, 

שלמה:  חוכמת  הספר  את  הפותח  הפסוק  תרגום  ה..."  ִחּלָ ּתְ ָבָרם  ּדְ ָהָיה   diLiGiTE JUsTiTiaM"   .93-91
הארץ." שופטי  אתם  הצדקה,  את  "אהבו 

סמלים  שני   – נשר  של  לדמותו  מכן  ולאחר  לחבצלת  הופכת   Monarchia-מ  M האות    .95
והאימפריה  צרפת  סמלי  את  ובהמשך  והגיבלינים,  הגוולפים  ִנֵסי  את  בתורם  המסמלים 

הקדושה. הרומית 
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כסף.  לבצע  בתמורה  צווים  או  שמות  במחיקת  העוסק  השמיני  לבוניפציוס  היא  הכוונה    .130
על  יוחנן המטביל המוטבע  על  יהבו  את  לעובדה שבוניפציוס השליך  מכוון  הסרקזם שבחרוז    .135

פירנצה.  של  הזהב  פלורין 

קנטו תשעה-עשר 

האחדות  לעקרון  נאה  דוגמא  אחד.  בקול  ר  מדּבֵ ֵשמות  מהמון  מורכבת  דמותו  אשר  הנשר    .12
הנאור. השלטון  חזות  את  המשורר  רואה  שבה  הרומית,  האימפריה  תחת 

היא  האלוהי  ולצדק  לחסד  מרָאה  שהיא  הממלכה   – ֶחֶסד..."  ּנּו  ִמּמֶ ָקף  ִנׁשְ רּום,  ּבָ ַאֵחר  ן  ּכָ "ִמׁשְ   .30
כוכב  הנעת  גם  ובאחריותם  העדן.  בשערי  הבאים  לכל  הצדק  את  המאצילים  המלאכים  משכן 

צדק.  הלכת 
ָחִקים  ׁשְ צֹו  ַאּמְ ּבְ ְתהֹום.  ֵני  ּפְ ַעל  חּוג  חּוקֹו  ּבְ ָאִני  ם  ׁשָ ַמִים  ׁשָ ֲהִכינֹו  "ּבַ כז-כט:  ח',  משלי,  וראו    .40

ָאֶרץ." מֹוְסֵדי  חּוקֹו  ּבְ ִפיו  ַיַעְברּו  לֹא  ּוַמִים  ֻחּקֹו  ם  ַלּיָ ׂשּומֹו  ּבְ הֹום.  ּתְ ִעינֹות  ֲעזֹוז  ּבַ ַעל  ִמּמָ
ה  ְוַאּתָ ּגֹוִים.  ַעל  חֹוֵלׁש  ָלָאֶרץ  ְעּתָ  ִנְגּדַ ַחר  ׁשָ ן  ּבֶ ֵהיֵלל  ַמִים  ָ ִמּשׁ ָנַפְלּתָ  "ֵאיְך  יב-טו:  י"ד,  ישעיה,    .46
ָצפֹון.  ֵתי  ַיְרּכְ ּבְ מֹוֵעד  ַהר  ּבְ ב  ְוֵאׁשֵ ְסִאי  ּכִ ָאִרים  ֵאל  ְלכֹוְכֵבי  ַעל  ִמּמַ ֶאֱעֶלה  ַמִים  ָ ַהּשׁ ִבְלָבְבָך  ָאַמְרּתָ 

בֹור." ֵתי  ַיְרּכְ ֶאל  ּתּוַרד  אֹול  ׁשְ ֶאל  אְך  ְלֶעְליֹון.  ה  ּמֶ ֶאּדַ ָעב  ֳמֵתי  ּבָ ַעל  ֶאֱעֶלה 
לבוא  ראוי  הצליבה,  מעשה  לאחר  בבואו  שהאמין  מי  או  ישוע,  של  בבואו  שהאמין  מי  רק    .105
כל  כי  מוכיח  אינו  דנטה  בנידון.  היהודית  שבסוגיה  הקושי  את  לציין  למותר  העדן.  בשערי 
בבוא  האמינו  וחזקיהו,  המלך  דוד  ועד  מאדם  העדן,  רקיעי  את  גודש  הוא  בהם  העברים 

הנוצרי. המשיח 
כי  השמים  במלכות  יבוא  אדני  אדני  לי  כל-האמר  "לא   :21 ז',  מתי,  פי  על  הבשורה  ראו    .106

שבשמים." אבי  רצון  אם-העׁׂשה 
נוצרים.  שאינם  הצדק  אנשי  מבין  קרי:    .108

פלש  הקדושה,  הרומית  האימפריה  וקיסר  אוסטריה  מלך  מהבסבורג,  הראשון  אלברט    .115
נוצרים שמביא  הדוגמא הראשונה של שליטים  הוא  ב-1304. אלברט  בצ'כים  וטבח  לבוהמיה 
בבוא  וכי  בדורותיו,  לצדיק  אדם  להפוך  מנת  על  הטבילה  במעשה  די  שלא  לכך  כראיה  דנטה 
בשל  אלוהים  לחסד  שיזכו  אלילים  עובדי  שיהיו  בעוד  בעונש,  יזכו  רבים  נוצרים  הדין  יום 

צדקתם. 
הפלמים  מול  מלחמותיו  מסע  למימון  המטבע  את  פיחת  צרפת,  מלך  היפה,  הרביעי,  פיליפ    .118

ב-1314. בר  חזירי  ציד  במהלך  מת  הוא   .)1304-1297(
לסקוטלנד.  אנגליה  בין  גבול  לסכסוכי  הכוונה    .122

 ,)1312-1295( קסטיליה  מלך  הרביעי,  ופרדיננד   )1305-1278( בוהמיה  מלך  השני,  ונצסלב    .125
שקולים. ובלתי  נמהרים  לשליטים  דוגמאות  הם 

ללא  ירושלים  מלך  תואר  את  לעצמו  נטל   ,)1309-1285( נאפולי  מלך  מאנז'ו,  השני  שרל    .127
לכך.  מונה  או  שנבחר 

ניסיון  זהו   – ְלֶאֶלף."  ִנְהֶיה  ְצִריִכים  ָעיו  ׁשָ ּפְ ְלִמְנַין  ַאְך   / ָאֶלף  ַעל  ַיֲעֶלה  לֹא  ַמֲעלֹוָתיו  "ִמְנַין    .128
יחידות.  לציון   i-ו אלפים  לציון   M האות  מצוינת  בו  המקורי  למשפט  מקבילה  להעניק 
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מותו  אחר  הגיבלינים  מחנה  את  נטש   ,)1337-1286( סיציליה  מלך  מארגון,  השני  פרדריק    .131
הייתה  אניאס,  אביו של  אנכיסס,  מת  בה  סיציליה,   .)7 קנטו  התופת,  )ראו  הנרי השביעי  של 

האטנה.  הר  היה  שבהם  העיקרי  אשר  שלה  הגעש  הרי  בריבוי  ההיא  בעת  כבר  ידועה 
הבליאריים  והאיים  מיורקה  מלך  לג'קומו  הכוונה  ּדֹודֹו..."  ל  ְוׁשֶ ָאִחיו  ל  ׁשֶ ֵאּלּו  "ֶאת    .137
במלחמותיהם  נודעו  השניים   .)1327-1291( אראגון  מלך  השני,  ולג'קומו   )1315-1276(

הכיבושים.  ובתאוות  פוסקות  הבלתי 
מלך  האקֹון  וכן   ,)1325-1279( דיניץ  פורטוגל,  מלך  הם  לוחמים  שליטים  של  צמד  עוד    .139

.)1319-1299( נורבגיה 
את  שזייף   ,)1321-1275( סרביה  מלך   )Urosh( אורוש  לסטפן  הכוונה   – ָיה..."  ֶסְרּבְ "ִאיׁש    .140

ביוקר.  כך  על  ושילם  הוונציאני  המטבע 
ונווארה, שתי דוגמאות שמביא דנטה למלכויות שלא שרדו. ההונגרים, מי שנשלטו  הונגריה    .142
לשרוד  הצליחה  לא  נווארה  ב-1300.  השלישי  אנדריאס  ביורשו,  מרדו  מרטל,  שרל  בידי 

 .1305 בשנת  צרפת  בתוך  ונבלעה  מדינית  כישות 
מלוזיניאן.  השני  הנרי  הוא  וניקוסיה,  פמגוסטה  נאנקות  תחתיו  ֶרף"  ַהּטֶ "ׁשֹוֵחר    .147

קנטו עשרים

הצדק.  כוכב  סֶפרת  הוא  השישי  הרקיע    .17
הכנסייה  אבות  בקרב  הנתפס  תהילים  ספר  מחבר  המלך  לדוד  הכוונה  ְזִמירֹות..."  "ְנִעים    .38

אלוהית.  בהשראה  שנכתבה  כיצירה 
 .10 קנטו  הטוהר,  טור  ראו  טריאנוס,  אל  המשורר  להתייחסות    .44

כ',  ב',  מלכים  וראו:  שנים.   15 עוד  לחיות  זכה  תפילה,  שנשא  לאחר  ישראל,  מלך  חזקיה,    .51
ַעל  ְוַגּנֹוִתי  ַהּזֹאת  ָהִעיר  ְוֵאת  יְלָך  ַאּצִ ּור  ַאּשׁ ֶמֶלְך  ף  ּוִמּכַ ָנה  ׁשָ ֵרה  ֶעׂשְ ֲחֵמׁש  ָיֶמיָך  ַעל  י  "ְוהַֹסְפּתִ ו׳: 

י."  ַעְבּדִ ִוד  ּדָ ּוְלַמַען  ְלַמֲעִני  ַהּזֹאת  ָהִעיר 
ֶלְך..." – עוד הפניה למתת קונסטנטין לאפיפיור סילבסטר הראשון. להרחבה  ַהּמֶ ַאֲחֵרי  א  "ַהּבָ   .55

 .19 קנטו  התופת,  ראו 
בו  הצדק  שלטון  בזכות  "הטוב"  בכינוי  נודע   ,)1189-1166( וסיציליה  נאפולי  מלך  ג'וליילמו,    .61

ימיו. הצטיינו 
לשליטים  כדוגמאות  המשורר  בידי  ושוב  שוב  ננזפים  השני  פרדריק  וכן  מאנז'ו  השני  שרל    .63

ומדכאים.  אכזרים 
ב',  ספר  באנאידה,  ורגיליוס  לשבחי  זוכה  טרויה,  במלחמת  שנפל  טרויאני  גיבור  ריפאוס,    .68
 iustissimus ורגיליוס  ידי  על  המכונה  למופת  לוחם  של  יושרתו  בזכות  זאת   ,)428-426(

 .unus

לעדן  עלו  השניים  ולטריאנוס.  לריפאוס  הכוונה  ה..."  ִוּיָ ַהּגְ ִמן  ם  ַנְפׁשָ ְרָחה  ּפָ כֹוְפִרים  ּכְ "לֹא    .103
בזכות  השני  ישוע,  של  בבואו  אמונתו  בזכות  הראשון  כנוצרים.  אם  כי  אלים  כעובדי  לא 
)117-98( בעניי  הנוצרי אחר צליבתו – הוכחה לכך היא טיפולו של הקיסר  אמונתו במושיע 

האימפריה. 
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טריאנוס.   .106
ריפאוס.   .118

חסד.  תקווה,  אמונה,   – ִבירֹות..."  ּגְ לֹוׁש  ׁשָ "אֹוָתן    .127

קנטו עשרים ואחד 

ביקשה  סמלה  בפח.  הפילה  המקנאה  שהרה  יופיטר,  ופילגש  קדמוס  של  בתם  ֶסֶמֶלה,    .5
נעתר  אכן  יופיטר  השמיימית;  תפארתו  בכל  לראותו  הרה,  של  עצתה  פי  על  מיופיטר, 
ג',  )מטמורפוזות,  לאפר.  והפכה  בזוהרו  כלתה  שכן  בחייה,  לה  עלה  הדבר  אולם  לבקשתה, 
היה  זוהרה,  במלוא  בפניו  והופיעה  דנטה  של  לבקשתו  נעתרה  ביאטריצ'ה  אילו   .)315-253

סמלה.  כגורל  גורלו 
אביו  שבתאי,  ה"צוננים".  ההוגים  של  משכנם  שבתאי,  הלכת  כוכב  של  הוא  השביעי  הרקיע    .13

ב'(. )מטמורפוזות,  הזהב  תור  בעידן  כרתים  על  שלט  יופיטר,  של 
אריה. במזל  קרי:   – ׁשֹוֵכן..."  ּבֹוֵער  ֲאִרי  ֵחיק  "ּבְ   .14

כ"ח,  )בראשית,  יעקב  סולם  חלום  בעקבות  הסולם,  ָרִאיִתי..."  ָזָהב,  ּבְ מֹו  ּכְ ּבֹוֵהק  ְוהּוא  ם,  "ֻסּלָ   .28
המאוחרים.  הביניים  ימי  בספרות  ושרעפים  כמיהה  הגות,  של  לסמל  היה  יב, 

"ֶאָחד ִמן ָהרּוחֹות ָנַחת ָקרֹוב ֶאְצִלי..." – הרוח הוא רוחו של הקדוש פטרוס דמיאנוס המזדהה    .43
למשפחה  בן  ה-11,  המאה  של  הראשון  העשור  בשלהי  כנראה  רוונה,  יליד   .121 בשורה 

ב-1057.  אוסטיה  ארכיהגמון  לדרגת  שעלה  נזיר  לימים  ענייה. 
ביאטריצ'ה.    .46

האפנינים.  הרי  קרי:   – ִאיַטְלָיה..."  חֹוֵפי  ֵני  ׁשְ ין  "ּבֵ   .106
הר  מתרומם  לאֶרצו  מזרחה  האפנינים.  להרי  הכוונה   – ּבֹוֵדד..."  ִמְנָזר  ׁשֹוֵכן  ָהָהר  לֹות  "ְלַמְרּגְ   .110
קרוצ'ה.  סנטה  מנזר  שוכן  למרגלותיו   ,)Forca di Fano( הכפולה"  "הפסגה  המכונה  ַקטריה 

החוטא. קרי:   ,Peccatore בכתביו  חותם  דמיאנוס    .122
פטרוס. הקדוש  הוא  כיפא   – יָפא..."  ּכֵ יַע  ִהּגִ ַעם  "ּפַ   .127

קנטו עשרים ושניים 

מנזר  מייסד  הבנדיקטיני,  המסדר  מייסד   ,)543-480( בנדיקטוס  הקדוש  של  קולו  הוא  הקול    .31
הנוצרי. במנזר  ההתנהלות  למסד  שהיו  והחוקים  הכללים  את  שערך  ומי  קסינו  מונטה 

ּוְלִצּדֹו רֹומּוַאְלדּוס..." – מקריוס )Macarius( הוא קרוב לוודאי מקריוס  ַמַקְריּוס,  ָהִאיׁש  ה  "ִהּנֵ   .49
רומואלדוס  במזרח.  המנזרים  מוסד  את  שיסד  מי   ,)404 בשנת  )נפטר  אלכסנדריה  איש 
הבנדיקטיני  המנזר  את   1001 בשנת  יסד  הפטריקית,  אונסטי  למשפחת  נצר   ,)romualdus(

לפירנצה. בסמוך 
הבורא. של  משכנו  באמפיריום,  קרי:   – ָהַאֲחרֹוָנה..."  ֶפָרה  ּסְ "ּבַ   .62

ם  ֻסּלָ ה  ְוִהּנֵ ֲחלֹם  "ַוּיַ כ"ח:  בבראשית,  י״ב  פסוק  את  חופשי  בתרגום  מצטט  בנדיקטוס  הקדוש    .70
ּבֹו." ְויְֹרִדים  עִֹלים  ֱאלִֹהים  ַמְלֲאֵכי  ה  ְוִהּנֵ ָמְיָמה  ָ ַהּשׁ יַע  ַמּגִ ְורֹאׁשֹו  ַאְרָצה  ב  ֻמּצָ
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במסדר  המצב  את  בנדיקטוס  רואה  כך   – ִריִצים..."  ּפָ ִלְמאּורֹות  ָהיּו  ַעם  ּפַ ל  ׁשֶ ִמְנָזר  ְתֵלי  "ּכָ   .76
היווסדו.  לאחר  ומעלה  שנים   500 קרי:  דנטה,  של  בימיו  שהושחת  כפי  שמו,  על  הקרוי 

כסף  פטרוס  "ויאמר   :)6 ג',  השליחים,  )מעשי  החדשה  הברית  מן  לפסוק  פטרוס  של  כוונתו    .89
התהלך."  קום  הנצרי  המשיח  בשם-ישוע  לך  אתננו  אֹתו  בידי  ואשר  אין-לי  וזהב 

על  הדברים  את  לבצע  היה  יכול  הבורא  שאם  בהנחה  ג,  קי"ד,  תהילים  את  מצטט  בנדיקטוס    .96
מנת לסייע לבני ישראל בצאתם ממצרים, קל וחומר שלא יקשה עליו לחדש את ימי מסדרו 

כקדם. 
הוא  הביניים,  בימי  פי התפיסה האסטרולוגית  ומשוררים על  יוצרים  מזל תאומים, מזלם של    .111

תאומים. במזל  ושקעה  זרחה  השמש  כאשר  במאי  ב-14  שנולד  מי  דנטה,  של  מזלו 
ההערה  מכאן  הפלורנטיני.  הפלורין  על  טבועה  הייתה  המטביל  יוחנן  הקדוש  של  דמותו    .134

הסרקסטית.
לטונה. בת  היא  הלבנה    .139

בנו  הוא  מרס  ונוס;  אם  היא  דיונה  מרקורי;  אמו של  היא  מאיה  היפריון;  בנו של  הוא  144-143. השמש 
 .)146 )שורה  אביו  הוא  שבתאי  יופיטר;  של 

קנטו עשרים ושלושה 

דימוי מקסים בו נמשלת ביאטריצ'ה, המצפה לרגע בו תוכל להציג בפני דנטה את ישוע בכל    .10
לגוזליה.  מזון  ולהביא  הקן  מן  לפרוח  מנת  על  השמש  לזריחת  המצפה  לציפור  תפארתו, 
האופק.  לקו  ביחס  יותר  אטית  להיות  אמורה  השמש  תנועת  בה  הצהריים,  שעת  לקראת    .12

הכוכבים. של  החסד  רבת  ההשפעה  באמצעות   – ֶפרֹות..."  ַהּסְ ִסיבּוֵבי  ּבְ ֱאַסף  ּנֶ ׁשֶ "ְיבּול    .21
כוכבים. קרי:  הנימפות,  הירח.  אלת  דיאנה,  של  האחר  שמה  ְטִריְוָיה,    .26

העולם.  מאור  ישוע,  הוא  השמש    .29
הכוכבים. לכלל  אורה  את  מעניקה  השמש  לפיה  ההליוצנטרית,  התפיסה  פי  על  זאת    .30

 ,126-118 שורות   ,31 הטוהר  טור  ראו  )הראשון:  ישוע  של  השלישי  חזונו  את  חווה  דנטה    .43
בעדן(.  השני: 

ביאטריצ'ה. היא  הדוברת    .46
רבים".  מהמנונים  "אחת  היא:  כן  וכשמה  הקדוש,  השיר  מוזת  היא  ּפֹוִליִהיְמְנָיה    .55

rosa Mundi; פרחי החבצלת הם מסמלי הקדושים.  השושנה היא סמלה של מרים הבתולה,    .73
.92 בשורה  והכוכב   ,90 בשורה  השלהבת  גם  היא  מרים 

בעדן. הנשמות   – לֹות..."  ֲחַבּצָ ה  "ִהּנֵ   .74
ּפֹוֵרַח..." מראה עיניו של דנטה משתפר, זאת בחסדו  ֶדה  ׂשָ ֶחְלַקת  ַהְמגֹוֵנן,  ל  ּצֵ ּבַ ֵעיַני  ּבְ "ָרִאיִתי    .80
של ישוע, ועתה הוא מסוגל לראות את חלקת השדה הפורח, קרי: את נפלאות העדן שכשל 

הנה.  עד  לראות 
 .stella Maris השמות,  יתר  בין    .92

גבריאל. המלאך  הוא  מרים  סביב  החג  הלפיד    .94
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החן,  אבני  שאר  כל  על  העולה  ברק  היתר  בין  כללו  הספיר  לאבן  המיוחסות  הפלאים  סגולות    .101
היהלום.  כולל 

הרקיעים  שאר  כל  את  בגלימה  כמו  המַכסה   ,Primum Mobile-ה הראשון,  המניע  הוא    .112
שביקום.

הפסחא. במיסת  מרים  לכבוד  מושר  הקדושה(  המלכה  )בשבח   regina Coeli המזמור    .128
קשה  כפרק  בבל  גלות  של  הדימוי  שונים.  פירושים  כצפוי  העלה  הכתוב  של  הקשה  פענוחו    .135
של  כוונתו  הביניים.  בימי  הכנסייה  אבות  בכתבי  המקובלים  מן  הוא  האומה  או  הפרט  בחיי 
לעושר.  בזו  כן  ועל  נפשם  את  טיהרו  אשר  הגולים  ייסורי  את  להביע  לוודאי,  קרוב  דנטה, 
אלא  שנתעשרו,  משום  רק  העדן  בגן  לשבת  בשמחה  הקוצרים  זכו  מדוע  ברור  לא  זאת  עם 

צדקה. ומעשי  חסד  במובן  לעושר  כמובן  הכוונה  כן  אם 
 – מהמקרא  והקדושים  הנביאים  נשמות  קרי:   – ַיַחד..."  ם  ּגַ ְוַאֲחרֹוִנים  אֹוֵחז  ִראׁשֹוִנים  "ּבְ   .138

האחרונים.  – החדשה  ומהברית  ראשונים, 
)הראשונים(  התנ"ך  במפתחות  מחזיק  פטרוס  הקדוש   – ַבח"  ָוׁשֶ ה  ִלְתִהּלָ חֹות  ְפּתְ ַהּמַ ָיָדיו  "ּבְ   .139
השמים  מלכות  את-מפתחות  לך  ואתן   :19 ט"ז,  מתי,  פי  על  הבשורה  וראו  יחד.  גם  והאבנגליון 

בשמים." יהיה  ֻמתר  על-הארץ  תתיר  וכל-אשר  בשמים  יהיה  אסור  על-הארץ  וכל-אשר תאסר 

קנטו עשרים וארבעה 

אחת.  ובעונה  בעת  ושיר  מחול  שהוא   ,carole במקור   – יר..."  ִ ַהּשׁ ֵלי  ַמְעּגְ ּבְ ְך  "ּכָ   .16
ָרִאיִתי..." – הלהב הוא הקדוש פטרוס. תפקידו, יחד עם יוחנן ויעקב, הוא לבחון  "ֶאָחד ֵמֶהם    .20-19
אמונה,  הנוצרית:  הדֹוגמה  לפי  המרכזיות  התיאולוגיות  המעלות  שלוש  בסוגיית  דנטה  את 

ואהבה.  תקווה 
יַאְטִריֶצ'ה ָחג..." – את המשפט יש לפרש בהיבטו האלגורי. פטרוס  לֹוׁש ְסִביב ּבֵ ָעִמים ׁשָ "ֶזה ּפְ   .22
בדֹוגמה  בזכות שלוש אמיתות היסוד  הן  הן כמייצגו של השילוש הקדוש,  חג שלוש פעמים, 

הסגולות. אותן  לכל  ביטוי  היא  באישיותה  אשר  לביאטריצ'ה  כבוד  מתוך  והן  הנוצרית, 
ביאטריצ'ה.  אל  דובר  פטרוס  הקדוש    .28

מכאן ועד סוף הקנטו נבחן דנטה בסוגיית האמונה, שהיא הראשונה בשילוש. סוגיות התקווה    .52
הבאים.  הקנטי  בשני  אותו  יעסיקו  והאהבה 

את  שראה  כיוון  פטרוס,  הקדוש   .)31-28 )י"ד,  מתי  פי  על  בבשורה  המסופר  למעשה  רמז    .63
את  איבד  כלומר  שנבהל,  ברגע  אולם  לכך.  מסוגל  הוא  גם  כי  חשב  המים,  על  מהלך  ישוע 

לטבוע.  החל  אמונתו, 
האמונה  "כי   :1 י"א,  העברים,  אל  באיגרת  תוב  לּכָ דנטה  של  כוונתו   – ּתֶֹכן..."  ִהיא  "ָהֱאמּוָנה    .64

נראים." שאינם  דברים  והוכחת  לו  במה-שנצפה  בטחון  היא 
המלים  רשמי.  הבלתי  הקתולי  ההמנון  אלוהים",  "בשבחי   –  “Te deum Laudamus”   .113

הרביעית.  המאה  מן  אמברוזיוס  לקדוש  מיוחסות 
בפועל   .6-1 כ',  יוחנן,  פי  על  הבשורה  פי  על  זאת   – ָך..."  ִמּמְ ָצִעיר  ַרְגֵלי  ִלְדחֹק  כֲֹחָך  ּבְ ֵיׁש  י  "ּכִ   .126-125

קדימה.  זכות  לו  והעניק  בכניסה  לו  חיכה  אולם  הקבר,  אל  במרוצתם  פטרוס  את  השיג  יוחנן 
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קנטו עשרים וחמישה 

זה שבנוסח העברי.  כמו  פרודי  אופי  נושאת  אינה  הנוצרי  'דיר' בהקשרה  יר..." – התיבה  "ַהּדִ   .5
בו מן החמימות של חבורת מאמינים המכונסים  יש   ,bello ovile הביטוי של דנטה, במקור: 

מכורתו.  פירנצה  הוא  דנטה  של  ה'דיר'  מקרה  בכל  יחדיו. 
של  אחיו  השליחים,  מן  יעקב,  הקדוש  הוא  המאור   – ָרִקיַע..."  ֵמחּוג  ָמאֹור  ֵאֵלינּו  ִמֵהר  "ֲאַזי    .13

ותכניה.  מקורותיה  מהותה,  התקווה,  בסוגיית  המשורר  את  לבחון  מתפקידו  יוחנן. 
מקום  גליסיה,  בחבל   )Campostela( קמפוסטלה  דה  סנטיאגו   – ָגִליְסָיה..."  ּבְ ָלֶרֶגל  "עֹוִלים    .18
עדיין  הוא  ישוע,  תלמידי  מבין  השם  קידוש  על  שמת  הראשון  יעקב,  הקדוש  של  קבורתו 

רבים. רגל  עולי  המושך  מקודש  אתר 
מולי.  לפַני,  לטינית:   ,“coram me”   .26

הבא.  הבוחן  יעקב,  הקדוש  אל  דוברת  ביאטריצ'ה   – ה..."  ִהּלָ ּתְ ַרב  רּוַח  "הֹו,    .29-28
עמו  להיות  ישוע  ידי  על  נבחר  ופטרוס,  יוחנן  של  לצדם  יעקב,   – ֶכם..."  ּתְ ָלׁשְ ׁשְ ֶאת  "ֶהֱעִדיף    .33

וכו'.  נפש  התרוממות  תפילה,  בעתות  כגון  השראה,  ברגעי  אליו  וקרוב 
אמונה,  יסוד:  סגולות  שלוש  אותן  לאור  קרי:   – ָהֵעֶדן"  ַקְרֵני  אֹור  ּבְ ַנְפׁשֹו  ְצִריָכה  יל  "ְלַהְבׁשִ   .36

ואהבה.  תקווה 
ָיבֹא  ֵמַאִין  ֶהָהִרים  ֶאל  ֵעיַני  א  ֶאּשָׂ ֲעלֹות  ַלּמַ יר  "ׁשִ פי:  על   – אִתי..."  ָנׂשָ ֶהָהִרים  ֶאל  ֵעיַני  "ְוֶאת    .38

א׳(. קכ"א,  )תהילים,  ֶעְזִרי" 
בדימוי  המוצגים  בארץ,  הסבל  לחיי  האלגוריה  כוונת   – ַלִים..."  ְירּוׁשָ ֱאֵלי  ּבֹואֹו  ר  ֻהּתַ ן  ּכֵ "ַעל    .55
אל  העברים  בבוא  המסומלת  המוות  אחר  שתבוא  ולישועה  במצרים,  ישראל  ַעם  עבדות 

המובטחת.  הארץ 
הגדרת  של  חופשי  תרגום  יעקב  בפי  שם  דנטה   – ֻמְבַטַחת..."  ה  ּיָ ִצּפִ ִהיא  ְקָוה  "ַהּתִ   .67
 “Est: sententiarum Libri  ,1150 משנת  בחיבורו  לומברדוס  פטרוס  משל  התקווה, 
 spes certa expectatio futura beatitudinis, veniens ex dei gratia, et meritis

praecedentibus.”

ֶמָך  ׁשְ יֹוְדֵעי  ְבָך  "ְוִיְבְטחּו  יא:  ט',  תהילים,  את  מצטט  דנטה  המלך.  דוד  אל  היא  ההתייחסות    .74-73
ְיהָֹוה." יָך  דְֹרׁשֶ ָעַזְבּתָ  לֹא  י  ּכִ

יעקב.  והקדוש  המלך  דוד   –  "... ָנַסְכּתָ י  ִלּבִ ּבְ ה  ַאּתָ ָנַסְך,  הּוא  ׁשֶ ם  "ּוְכׁשֵ   .76
י  ַנְפׁשִ ֵגל  ּתָ יהָֹוה  ּבַ יׂש  ָאׂשִ "ׂשֹוׂש  י:  ס"א,  ישעיה,  את  מצטט  דנטה   – ָסח..."  ְעָיהּו  ְיׁשַ "ֵהן    .92-91
ְגֵדי  "ּבִ ֵכֶליָה."  ה  ְעּדֶ ּתַ ה  ּלָ ְוַכּכַ ֵאר  ּפְ ְיַכֵהן  ָחָתן  ּכֶ ְיָעָטִני  ְצָדָקה  ְמִעיל  ע  ֶיׁשַ ְגֵדי  ּבִ ִני  יׁשַ ִהְלּבִ י  ּכִ אלַֹהי  ּבֵ

ונפש. גוף  של  הנעלה  לשילוב  המשורר  כוונת   – ע..."  ְוֶיׁשַ ְצָדָקה  ְמִעיל  ֶנה,  ִמׁשְ
"אחרי-  :9 ז',  יוחנן,  חזון  הארץ.  גויי  מבין  הנבחרים  מלבושי  את  בחזונו  מתאר  יוחנן  הקדוש    .95

כן ראיתי והנה המון רב אשר לא-יכֹל איש למנותו מכל-הגוִים והמשפחות והעמים והלשֹנות 
בידיהם."  תמרים  וכפות  לבנות  שמלות  מֻלבשים  והם  השה  ולפני  הכסא  לפני  ויעמדו 
 .74-73 לשורות  הערה  ראו  ְבָך..."  "ְוִיְבְטחּו  הפסוק  מתוך  לטינית,   ,"sperent in te"  .98

כי אז החודש  כך,  כל  חֶֹרף" – קרי: אילו מזל עקרב היה מזהיר  ּבַ ִהיר  ּבָ ְלאֹור  הֹוֵפְך  ַיְרחֹו  "ָהָיה    .102
ברמה  ארוך.  אחד  ליום  הופך  היה  המזל,  הופעת  מועד  בינואר,  ל-21  בדצמבר   21 שבין 
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היום  ואת  ליום,  הלילה  את  הופכת  יעקב  הקדוש  של  המזהירה  הופעתו  עצם  האלגורית, 
בהיר.  ליום  בחורף  הקודר 

ויעקב. פטרוס  הקדושים    .107
על  נח  ישוע,  של  האהוב  תלמידו  יוחנן,   – ָחֵזהּו..."  ֱאֵלי  ָאַסף  ְקַנאי  ַהּשַׂ ֵיׁשּוַע  ָהִאיׁש,  ה  "ִהּנֵ   .112
ישוע"  על-חיק  מסב  אהבֹו  ישוע  אשר  מתלמידיו  "ואחד  האחרונה:  בסעודה  רבו  של  חזהו 

לבו.  בדם  גוזליו  את  מזין  האגדה  פי  שעל  השקנאי  הוא  עצמו  ישוע   .)23 י"ג,  )יוחנן, 
אל-תלמידו  אמר  "ואחר   :27 י"ט,  יוחנן,  פי  על  זאת   – ּכֹוֶאֶבת..."  ָלה  ְלַמּטָ ִנְבַחר  ָלב  ַהּצְ "ּוִמן    .113

אל-ביתו." התלמיד  אֹתה  אסף  ההיא  ומן-השעה  אֶמך  הנה 
אליו  "ויאמר  לפטרוס:  ישוע  אומר  כ"א,  ביוחנן,   22 בפסוק   – ּגּוִפי..."  ָהָיה  ְלָעָפר  ָאֶרץ  "ּבָ   .124
ימות  לא  יוחנן  כי  להבין  היה  ניתן  הפסוק  מן  מה-לך..."  עד-בֹאי  שִישאר  אם-רצוני  ישוע 
דברים  היו  לא  כי  עצמו  יוחנן  של  מפיו  לנו  מגלה  דנטה  אולם  המושיע,  של  תחייתו  בטרם 

גופו. היה  לעפר  בארץ  וכי  מעולם 

קנטו עשרים ושישה

קרי:  האהבה,  בסוגיית  דנטה  את  הבוחן  יוחנן,  הקדוש  הוא  הדובר   – ָהֵעת..."  ְלאֹוָתּה  "ַעד    .4
ותכונותיה.  מקורה  עוצמתה,  החסד, 

שאול  של  עיניו  מאור  את  החזיר  חנניה   – ֲחַנְנָיהּו"  ל  ׁשֶ ָיָדיו  ּבְ ָהָיה  אֹון  ּכָ מֹותֹו  ּכְ ֵעיֶניָה  ּבְ "ַהּכֹוַח    .11
וישם  הביתה  ויבא  חנניה  "וילך   :18-17 ט',  השליחים,  מעשי  ראו  פאולוס.  הוא  הטרסי, 
למען  בה שלחני  בדרך אשר-באת  אליך  הנראה  ישוע  האדון  אחי  ויאמר שאול  עליו  את-ידיו 
פתאֹם  ותפקחנה  קשקשים  כמו  עיניו  מעל  נפלו  וכרגע  הקדש:  רוח  ותמלא  עיניך  תפקחנה 

ויטבל." ויקם 
ַמִים" – הפילוסופיה וכתבי הקודש הם אפוא  ָ ֶכת ִמּשׁ ּכָֹחּה מֹוׁשֶ ְמכּות  "ָחְכַמת ַהִפילֹוסֹוְפָיה, ְוַהּסַ   .25
על  נסמכת  דנטה  של  הפילוסופיה  לאלוהים.  אהבתו  את  דנטה  מושך  מהם  המקורות  שני 
לגיבוש  זכתה  אשר  הרנסנס,  ותחילת  הביניים  ימי  בשלהי  השלטת  הניאו-אפלטונית  ההגות 
כן רבה האהבה,  בכתבי תומס אקווינס. הסכולסטיקה של אקווינס קובעת כי ככל שרב הטוב 
המושלמת  האהבה  את  בנו  המעורר  זה  הוא  המושלם,  הטוב  הוא-הוא  שאלוהים  וכיוון 

אליו. 
מטפיזיקה.  אריסטו,  של  חיבורו  את  לוודאי  קרוב  מצטט  דנטה   – ָאִריְסטֹו..."  אֹוָתּה  "ִהְבִהיר    .37
לא  האחרון  את   – אפלטון  או  פיתגורס  לכתבי  שכוונתו  ייתכן  הבהירות  חוסר  בשל  אולם 

אחרים.  משל  מציטוטים  אם  כי  במקור  הכיר 
מלאכים.  קרי:   – ַצח"  ַהּנֶ ּיֹות  ֵיׁשֻ "ּבְ   .39

יט.  ל"ג,  שמות,  ראו   – ֶניָך"  ּפָ ַעל  טּוִבי  ל  ּכָ ַאֲעִביר  "ֲאִני    .42
בכוח  לביטוי  באה  האנושית  התבונה  האלוהית.  הרשות   – ָהָרׁשּות..."  ל  ׁשֶ ַסְמכּוָתּה  תֶֹקף  "ּבְ   .47
נתונה."  והרשות  צפוי  "הכול  עקיבא:  רבי  בנוסח  קרי:  האלוהית.  ברשות  משולב  וזה  הרצון, 
הברית  של  הדימויים  במערך  תפקיד  ממלא  לא  הנשר   – ֵיׁשּו"  ר  ֶנׁשֶ ל  ׁשֶ דֹוׁש  ַהּקָ ַעד  "ַהּיַ   .52

דנטה.  של  ללבו  יקר  כה  שהנו  הרומי  האידיאל  את  מגלם  ישוע  זה  במקרה  אולם  החדשה, 
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ָקדֹוׁש  ָקדֹוׁש  ָקדֹוׁש  ְוָאַמר,  ֶזה  ֶאל  ֶזה  "ְוָקָרא  ג:  ו',  ישעיה,  מתוך   – ָקדֹוׁש"  ָקדֹוׁש,  "ָקדֹוׁש,    .69
בֹודֹו." ּכְ ָהָאֶרץ  ָכל  ְמלֹא  ְצָבאֹות;  ְיהָוה 

העדן.  גן  על  פרטים  בדבר  דנטה  של  שאלותיו  על  שיענה  הוא  הראשון,  האדם    .84
גזע  של  לקיומו  השנים  מניין   – ֶזה..."  ִליְמּבֹו  ּבְ ִנים  ׁשָ ִים  ּתַ ּוׁשְ ֵמאֹות  לֹוׁש  ּוׁשְ ֲאָלִפים  ַעת  "ַאְרּבָ   .118
שנים   1266 וכן  בלימבו,  שנים   4,302 אדם,  חיי  שנות   930 דלקמן:  הוא  דנטה  פי  על  האדם 

שנים.   6,498 יחד  הצליבה,  מאז 
ָפָתם;  ׂשְ ם  ׁשָ ְוָנְבָלה  ֵנְרָדה,  "ָהָבה  ז׳:  י"א,  לבראשית,  הכוונה   – ִלְגמֹר..."  ׁשּו  ּקְ ּבִ ִנְמרֹוד  י  "ַאְנׁשֵ   .125
התופת,  ראו:  בבל,  מגדל  בסוגיית  נמרוד  על מקומו של  ֵרֵעהּו."  ַפת  ׂשְ ִאיׁש  ְמעּו,  ִיׁשְ לֹא  ר  ֲאׁשֶ

 .31 קנטו 
על  דנטה  לגן העדן הארצי, הממוקם אצל  הכוונה   – ם..."  ַהּיָ ב  ִמּלֵ עֹוֶלה   – ָהָהר  ת  ְסּגַ ּפִ רּום  "ּבְ   .142

ים.  המוקף  הטוהר  הר  פסגת 

קנטו עשרים ושבעה

ויוחנן. יעקב  פטרוס,  הנצרות:  וקדושי  אדם  הם  האורים  ארבעת   – ָהבֹות..."  ַהּלֶ ע  "ַאְרּבַ   .10
פטרוס. הקדוש    .11

צדק  הלכת  כוכבי  השוואת  של  האלגורי  ההיבט   – ָהְפכּו..."  ְוֶצֶדק  ֲאִדים  ַהּמַ ְלעֹופֹות  מֹו  "ּכְ   .14
ומאדים לשני ציפורים שהיו שונות כל אחת בצבעי נוצותיהן, מבקש להדגיש את ההבדל בין 
התלהבות  ההפך,  את  מקרין  המאדים  וכבוד,  דעת  שיקול  עולים  הצדק  שמן  בעוד  השניים. 

ולוחמנות. 
פטרוס.  הקדוש  מן  הכס  את  ש"גזל"  השמיני  לבוניפציוס  הכוונה  כרגיל,    .22

הצליבה.  במועד  הארץ  על  לרדת  היו  שאמורים  האדמה  ורעש  לחושך  הכוונה    .35
האפיפיורים  שני  הקתולית,  פי המסורת  על  הם,   )Linus( ולינוס   )Cletus( קלטוס  הקדושים    .41

לספירה.  הראשונה  המאה  בשלהי  פטרוס  הקדוש  הכס  את  שירשו 
השנייה  במאה  האפיפיור  כס  על  ישבו   )sixtus, Calixtus, Pius, Urban( הארבעה    .44

והשלישית. 
ל ַהּנֹוְצִרים..." – רמז לֶשסע בין הנוצרים באיטליה, הגוולפים  ב ֲאַגף ֶאָחד ׁשֶ ינּו ֵיׁשֵ "ִליִמין יֹוְרׁשֵ   .48-46

הגוולפים(. )לטובת  האזרחים  במלחמת  מתערב  הקדוש  הכס  בעוד  והגיבלינים, 
עיר   ,)Cahors( מקהור  מוצאו  ה-14(  )המאה  ה-12  יוחנן   – ְסקֹון..."  ּגַ ּוְבֵני  ָקהֹור  י  ַאְנׁשֵ ה  "ִהּנֵ   .58
בשנים  האפיפיור  כס  על  שישב  החמישי,  קלמנטוס  כספים.  בחלפני  הנודעת  צרפת  בדרום 

ונוכלות. בצע  ברדיפת  הנודעת  גסקוניה,  יליד  הוא   ,1314-1305
על  רומא.  את  והציל  לפנה"ס,   202 בשנת  זאמה  בקרב  חניבעל  את  הביס  אפריקנוס  סקיפיו    .62

.)2 קנטו  התופת,  בנידון  )וראו  הנוצרים  אלוהי  בהשראת  סקיפיו  פעל  דנטה  פי 
כי חלפו  הנוסע במרומי שמים המתבונן ארצה מוצא  ת..." –  ׁשֶ ַהּקֶ ְמלֹוא  ֶאת  ָבר  ּכְ ֶזה  "ָחִציִתי    .80

גיברלטר.  מעל  עתה  והוא  מירושלים  עבר  הצהרון  וכי  שעות,  שש 
הים  ממערב  המפליג  אוליסס  את  רואה  הוא  כך   – ָרִאיִתי..."  ַהְמטָֹרף  אּוִליֶסס  ְנִתיב  ֶאת  ְך  "ּכָ   .82
לאירופה  מבט  שולח  וכן   ,)26 קנטו  התופת,  )וראו  הטוהר  הר  מרגלות  אל  כמעט  התיכון 
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ורואה כיצד זו עולה על גבו של יופיטר הלובש דמות פר. תיאור אחרון זה של דנטה, הלקוח 
ממקם  ביצירתו,  אובידיוס,  גיאוגרפית.  מבחינה  מתיישב  איננו   ,875-833 ב',  ממטמורפוזות, 
מתבונן  דנטה  של  הנוסע  ואילו  התיכון,  הים  במזרח  קרי:  בפניקיה,  והפר  אירופה  מעשה  את 

הפוך.  בכיוון 
ופולוקס.  קסטור  לדה,  תאומי  תאומים,  מזל  הוא  לדה  של  הקן   – ֶלָדה"  ל  ׁשֶ ֲענּוגֹות  ּתַ ן  "ִמּקַ   .98
 ,Primum Mobile-ֶפרֹות..." – הרקיע )הספרה( התשיעי הוא המניע הראשון, ה ּסְ ִהיָרה ּבַ "ַהּמְ   .99
באמפיריום,  מעליו,  הקיים.  כל  את  המניע  בקרבו,  כוכבים  ללא  הטהורה,  התנועה  רקיע 

התשיעי.  הרקיע  את  המקיפה  אלוהים  של  רוחו  שוכנת 
כנראה  כיוון  ב"בתו"  פירושים.  רבות  כן  ועל  להבנה,  קשות  השורות   – ה..."  ֵפהִפּיָ ַהּיְ ּתֹו  "ּבִ   .137
דנטה  של  המובהקים  החוקרים  אחד  הפיתוי.  והתגלמות  השמש  ילדת  קירקה,  אל  המשורר 
כי "הבת היא האנושות,  )Pertile(, בחיבורו משנת 1991, כותב  לינו פרטילה  בעת האחרונה, 
כלומר: בתו של אלוהים, אולם זו נותרת בחושך, קרי: במצב נצחי של חטא המונע ממנה את 
ַאֲחֶריָך  ֵכִני  "ָמׁשְ לאמור:  ד-ה,  א',  השירים  שיר  על  פירושו  את  מסמיך  פרטילה  האב."  חסד 
חֹוָרה  ׁשְ ֲאֵהבּוָך.  ִרים  ֵמיׁשָ ִין,  ִמּיַ דֶֹדיָך  יָרה  ַנְזּכִ ְך,  ּבָ ְמָחה  ְוִנׂשְ ָנִגיָלה  ֲחָדָריו,  ֶלְך  ַהּמֶ ֱהִביַאִני  רּוָצה;  ּנָ
האיטלקי  החוקר  כי  דומה  אכן,  לֹמֹה."  ׁשְ יִריעֹות  ּכִ ֵקָדר,  ָאֳהֵלי  ּכְ ם  ָלִ ְירּוׁשָ נֹות  ּבְ ְוָנאָוה,  ֲאִני 

בפרשנותו.  לכת  מעט  הרחיק 
ללבו.  הקרובים  הנושאים  לאחד  חוזר  דנטה   – ָאֶרץ"  ּבָ לֹט  ִלׁשְ ֵמיִטיב  ֶמֶלְך  ֵאין  י  ּכִ ַעל  "ְוזֹאת    .141
של  אסונה  הם  מזה,  השחיתות  אכול  הקדוש  והכס  מזה,  האישים  חדלי  המלכים  שורת 

אלה.  בימים  האנושות 
בחישוב,  זעירה  טעות  בשל  היוליאני,  השנה  לוח   – יֹום..."  ָאֶרץ  ּבָ ְמטּו  ׁשָ ִנים  ׁשָ ֵמָאה  ָכל  "ּבְ   .143
הזמן  דנטה,  של  חישובו  פי  על  בשנים,  מאות  פני  על  מסוים.  זמן  פרק  שנה  בכל  מוסיף 

אביב.  לימי  ינואר  את  יעתיק  זה  באופן  המצטבר  הנוסף 
הקנטו מסתיים ברוח נבואה חיובית ומעודדת מפיה של ביאטריצ'ה, כיאה לתקווה שבמהותה    .148

כה.  עד  המשורר  עסק  ובהיבטיה 

קנטו עשרים ושמונה
האלוהי  המרכז  והיא  הלא-נעה,  הקבועה,  הנקודה  היא  בהמשך(  וראו  הציר,  )או  ה"  ה"ְנֻקּדָ   .16

האלגביש. רקיע  קרי:   ,Cielo Cristallino גם  אותה  מכנה  דנטה  כול.  המניע 
בענן. הקשת  היא  יונו,  של  בתה  איריס,   – ִאיִריס..."  ת  "ֶקׁשֶ   .32

הטבעות  תנועת  בין  תיאום  מהעדר  נובעים  דנטה  של  ספקותיו   – זֹאת..."  קֹוֵלט  ֵאינֹו  "מִֹחי    .57
מן  ביותר  הרחוקה  הספרה  מרכזן.  להיות  אמורה  שהארץ  השמיימיות  הספרות  תנועת  לבין 
היא  ביותר  המהירה  המלאכים  טבעות  ין  מּבֵ לכך,  בניגוד  ביותר.  המהירה  היא  )הארץ(  הציר 
ביאטריצ'ה  דעתו,  את  ומניחה  לו,  משיבה  כך  על  האלוהים.  קרי:  צירה,  אל  ביותר  הקרובה  זו 

.78-76 בשורות 
מובאות.  לגביו  להביא  אפשר  ואי  נחקר  לא  הנושא  קרי:    .60-59

בסדר  לה  המקבילה  מן  כוחה  את  מקבלת  )רקיע(  ספרה  שכל  מאחר   – ֶזה..."  ָרִקיַע  ן  ּכֵ "ַעל    .70
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אל  ביותר  הקרובה  לטבעת השרפים,  ה-Primum Mobile, מקביל  הוא  מניע-העל,  האלוהי, 
ואהבה. בדעת  אלוהים 

לרוח  הכוונה  כאן  מקפיא.  כפור  לתיאור  כלל  בדרך  המשמש  הצפון  רוח  אל   – "ּבֹוֵריַאס"    .81
צפון-מערבית.  רוח  היא  יותר,  מתונה 

יומין  עתיקת  אגדה  על  חוזר  דנטה   – ְחָמט..."  ַ ַהּשׁ לּוַח  ל  ׁשֶ צֹות  ּבְ ִמׁשְ ֶפל  ּכֶ ַעל  ָעָלה  ָרם  "ּוִמְסּפָ   .93-92
על  אחד  חיטה  גרגר  בתמורה  לו  לשלם  הארץ  ממלך  ביקש  השח  משחק  ממציא  שלפיה 
כל  ה-64.  המשבצת  עד  הנדסי  בטור  הלאה  וכן  בשנייה  אותה  להכפיל  הראשונה,  המשבצת 

הממציא. רצון  את  להשביע  הספיקו  לא  הממלכה  יבולי 
תשע  האלוהיים.  הדרגים  מניין  את  סוקרת  ביאטריצ'ה   – ָהִראׁשֹונֹות..."  עֹות  ּבָ ַהּטַ י  ּתֵ ׁשְ "ּבִ   .98
שליטה,  ב.  מלכות;  מושבי  כרובים,  שרפים,  א.  מעמדות:  לשלושה  מחולקות  הטבעות 

מלאכים.  עליון,  מלאכי  נסיכויות,  ג.  כוח;  סגולה, 
'שרפים'  השמות  מקור  בסוגיית  ביותר  המקיף  החיבור   – ָרִפים..."  ְוַהּשְׂ רּוִבים  ַהּכְ ֶחֶבר  "ֶאת    .99
על  המסתמך  אקווינס,   .summa Theologica אקווינס,  תומס  של  בחיבורו  מצוי  ו'כרובים' 
בעירה.  שריפה,  מלשון  'שרף'  השם  את  להבין  מבקש   ,)130 לשורה  הערה  )ראו  דיוניסיוס 
במקורות  נעזר  לא  שהמחבר  ברור  זאת  עם  המלאך.  של  מישותו  העולה  הרב  הלהט  קרי: 

עבודתו.  לצורך  עבריים 
ַח." ַפּתֵ ּתְ ִסיל  ּכְ כֹות  מׁשְ אֹו  יָמה  ּכִ ַמֲעַדּנֹות  ר  ֵ "ַהְתַקּשׁ לא:  ל"ח,  איוב,  פי  על  זאת    .100

ה..." – דנטה כותב בחיבורו קונביביו, מיד בפתיחת הפרק הראשון:  כַֹח ָהְרִאּיָ ָרָכה ֻמְתֵנית ּבְ "ַהּבְ   .109
מול  החסד  סוגיית  המוחלט."  אושרנו  שוכן  בה  נפשנו,  של  הגמורה  שלמותה  היא  "התבונה 
התבונה, ושמא כחלק ממנה, העסיקה את גדולי הסכולסטיקונים והתיאולוגים בימי הביניים, 

סקוטוס. ודונס  אקווינס  את  ביניהם 
הלילה.  בשעות  ובסתיו  באביב,  החמה  עם  יחד  זורח  טלה  מזל   – ָטֶלה..."  ל  "ַמּזַ   .116

פאולוס  הקדוש  בידי  לנצרות  שנטבל  לדיוניסיוס  דנטה  של  כוונתו   – ּיֹוִניְסיֹוס..."  ּדִ ֶזה  "ָהָיה    .130
מן-השֹפטים  דיונוסיוס  ובהם  ויאמינו  בו  דבקו  "ומקצתם   :34 י"ז,  השליחים,  במעשי  ונזכר 
של-אריופגוס..." דיוניסיוס הלך לעולמו בשלהי המאה הראשונה. אולם הראשון שתיאר את 
בידי  זמין  היה  שלא  מידע   – החמישית  המאה  מן  זהה  שם  בעל  תיאולוג  היה  העדן  מבנה 

המשורר. 
כתב   ,604-590 בשנים  אפיפיור  הגדול,  גרגוריוס   – ֶרגֹוְריּוס..."  ּגְ ָעָליו  יג  ַיּשִׂ ן  ִמּכֵ ְלַאַחר  "ַאְך    .133

לדיוניסיוס. בטעות  מייחס  שדנטה  מזה  במעט  שונה  שמיימי  סדר  על  חיבור 
פי האיגרת השנייה אל  זאת על  הכוונה לקדוש פאולוס,  יֵנינּו..." –  ּבֵ ֹוְכִנים  ַהּשׁ ִמן  ֶאָחד  י  "ִמּפִ   .138
מאיש  נמנע  אשר  נסתרים  דברים  וישמע  ]העדן[  אל-הפרדס  "העלה   :4 י"ב,  הקורינתיים, 

למללם."

קנטו עשרים ותשעה 

כאשר  והלילה,  היום  בשוויון  באביב,  )דיאנה(.  והירח  )אפולו(  השמש  הם  ַלטֹוָנה"  "ַיְלֵדי    .1
המאורות. שני  בין  אופטי  איזון  נוצר  מאזניים,  במזל  זורח  והירח  טלה  במזל  שוקעת  השמש 
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בדמות  אפילו  לראותו  מסוגל  אינו  שדנטה  באלוהים,   – יר"  ַהּצִ ת  ְנֻקּדַ ּבִ ֶטת  ַמּבֶ ֵלב  ְתׂשּוַמת  "ּבִ   .8
ביאטריצ'ה.  מעיני  הנשקפת 

ונבראו  נבראים  ומתי  היכן  לדעת  המבקש  לדנטה  בתשובה   – ִנְבָרא..."  ָמַתי  ְוָכל  ֵהיָכן  ל  ּכָ "ּבֹו    .12
המלאכים.

כהשתקפות  הבריאה  את  מגדיר  דנטה  –בקונביביו  ַעְצמֹו"  ִלְכׁשֶ ּטֹוב  ּבַ ִלְזּכֹות  ְמָנת  ַעל  "לֹא    .13
האלוהי. האור 

בּול" – ביאטריצ'ה מצטטת כאן מאקווינס במכלול התיאולוגיה:  ַמן ֵמֵעֶבר ְלָכל ּגְ "חּוץ ְלֵמַמד ַהּזְ   .16
ירד  דנטה  אם  ספק  הנצח."  שנקבע  אחרי  אך  הזמן  שנתחולל  לפני  נקבע  המלאכים  "טבע 
בניסוח המתעתע של אקווינס )שהרי הנצח צריך היה להתחיל אף  לכוונתו של מורהו הדגול 

מסוימת(.  זמן  בנקודת  הוא 
ב.  א',  בראשית,    .21

הטהורה  הצורה  את  כולל  האלוהי  הבריאה  שילוש   – ַיַחד"  ם  ּגַ ְמָזִגים  ַהּנִ ְוחֶֹמר  צּוָרה  "ַאְחדּות    .22
הייתה  בריאתם  בעדן.  לאחד  וצירופם  הגשמית,  הארץ  של  הטהור  החומר  המלאכים,  של 

וספונטנית.  בו-זמנית 
קודמת. הערה  ראו   – ַצח"  ַהּנֶ יֵרם  ַיּתִ לֹא  ַנִים,  ְ ַהּשׁ ו  ַיְחּדָ רּוִכים  "ּכְ   .36

המאה  של  השנייה  )המחצית  הקדוש  הירונימוס   – ָהֵעֶדן..."  ַמְלֲאֵכי  ַעל  ַתב  ּכָ "ֵהירֹוִנימּוס    .37
טעה  הוולגטה,  ללטינית,  הקודש  ספרי  מתרגם  והוגיה,  הכנסייה  אבות  מגדולי  הרביעית(, 
בקרב  לדיון  עלה  החשיבות  רב  הנושא  העולם.  בריאת  לפני  נבראו  המלאכים  לפיה  בטענתו 

אפשרי.  בלתי  הדבר  כי  הטיעון  התקבל  נחרץ  וברוב  הכנסייה,  אבות 
תּוָבה..." – מי שסיכם סופית את הדיון בסוגיית המלאכים ומועד בריאתם  ּכְ "ַאְך ָהֱאֶמת ֲהלֹא    .40

התיאולוגיה.  במכלול  אקווינס  תומס  היה 
אש,  הם:  הקדומה,  היוונית  המסורת  פי  על  היסודות,   – ֶהֱעִכיָרה"  ָאֶרץ  ּבָ ַהחֶֹמר  ְיסֹודֹות  "ֶאת    .51

שפלים.  קרי:  ארציים,  ביסודות  מדובר  השמיימי  בהקשר  ומים.  אוויר  אדמה, 
ַההּוא..." – הוא לוציפר הכורע במרכז הארץ בתחתית בור השחת תחת כוח הכבידה  "ָהָארּור    .56

העצום. 
דנטה  הזיכרון.  בשאלת  המלאכים  של  לתכונותיהם  נוגעת  הסוגיה   – ֵכר..."  ְלִהּזָ "ְלַנּסֹות    .81
העבר.  בזיכרון  ניחנו  המלאכים  לפיה  מגנוס,  ואלברטוס  אקווינס  תומס  של  לגישתם  מתנגד 
מיותר  מבחינתם  הזיכרון  והחלל,  הזמן  לממד  מחוץ  קיימים  שהמלאכים  כיוון  דנטה,  פי  על 
זה  על  עולה  כאן  דנטה  של  בטיעוניו  האריסטוטלית  הלוגיקה  שבסיס  לציין  הדין  מן  כליל. 

אקווינס.  של  הסכולסטיים  שבטיעוניו 
שתי  של  שמות  קיצורי   ,Lapi e Bindi במקור:   – ַיַחד"  ִפיֶרְנֶצה  ל  ּכָ ל  ׁשֶ ִסיִלים  ַהּכְ "ֵמֶחֶבר    .105

לחיוב.  דווקא  לאו  וַז'קֹוּפֹו,  ַאלדֹוּבַרנדי  בפירנצה,  ידועות  משפחות 
היא  המטיף  של  במצנפתו  המרשעת  הציפור   – ׁשֹוֶכֶנת..."  ָרָעה  ִצּפֹור  ִמְצַנְפּתֹו  ּבְ "ֲאָבל    .118

השטן.
מצרי  נזיר  היה  השלישית(  )המאה  אנטוניוס  הקדוש   – ַאְנטֹוְניּוס..."  ַסְנְקט  ל  ׁשֶ "ֲחִזיָריו    .124
את  להציג  הייתה  אנטוניוס  של  כוונתו  מסדרו.  לסמל  )השטן(  המפוטם  החזיר  את  שבחר 
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מסמל  היה  והחזיר  המסדר  הושחת  הזמן  במהלך  אולם  השלילה,  דרך  על  הסרקסטי  הפן 
הכנסייה.  חוליי  של  אותנטי  לאיור  סרקסטי 

ְוָנֵפק ִמן ֳקָדמֹוִהי, ֶאֶלף  י נּור, ָנֵגד  ּדִ ִמְנַין ֲאָלִפים ּוְרָבבֹות..." – זאת, על פי דניאל, ז', י: "ְנַהר  "ּבְ   .134
ִתיחּו." ּפְ ְוִסְפִרין  ְיִתב  יָנא  ּדִ ְיקּומּון;  ָקָדמֹוִהי  )ִרְבָבן(  ָון  ַרּבְ ְוִרּבֹו  ּה,  ׁשּוּנֵ ּמְ ְיׁשַ )ַאְלִפין(  ַאְלַפִים 

לתפארתו. מרָאה  המשמשים  המלאכים  באינספור  הנשקף  אלוהים   – ית..."  ֵראׁשִ ּבְ "ְמאֹור    .136

קנטו שלושים

מרומי  אל  עלייתו  בין  השוואה  עורך  המשורר   – ְוָהְלָאה..."  אן  ִמּכָ ִמיִלים  ֲאָלִפים  ת  ֶ ּשׁ ׁשֵ "ּכְ   .1
שעת  היא  השחר  עלות  בטרם  שעה  הארץ.  כדור  פני  על  השחר  עליית  לשעת  האמפיריום, 

מכאן.  מילים  אלפי  ששת  צהריים 
השחר.   – ֶמׁש..."  ֶ ַהּשׁ "ַאְמהֹות    .7

.Luce intellettual, piena d'amore במקור:   – ַאֲהָבה..."  ׁשֹוֵפַע  ֶלֶמת,  ֻמׁשְ בּוָנה  ּתְ "אֹור    .40
זה.  בקנטו  נישא  הוא  אליו  האמפיריום  למחוזות  דנטה  של  הגדרתו  זוהי   

גיסות  וכן  אש(,  כרשפי  )המופיעים  המלאכים  צבא  קרי:   – ָהֵעֶדן..."  ִצְבאֹות  ֵני  ׁשְ "ֶאת    .43
פרח.  צורת  הלובשים  הקדושים  את  להוסיף  יש  אליהם  הזוהרת.  בישותם  הנגאלים 

אולם  הרגילה,  בכסותם  הדין  ביום  יופיעו  המלאכים   – ין..."  ַהּדִ יֹום  ּבְ ר  ֲאׁשֶ זֹו  ּכְ ְהֶיה  ּתִ סּותֹו  "ּכְ   .45-44
 25 קנטו   ,92-91 הערה  )וראו  ע..."  ְוֶיׁשַ ְצָדָקה  ְמִעיל  ֶנה,  ִמׁשְ ְגֵדי  "ּבִ ילבשו  הקדושים  נשמות 

לעיל(.
בחסד  לרחוץ  לעדן  לבוא  שזכתה  נשמה  בכל  המדובר   – ְלֶהֶבת..."  ַ ַהּשׁ ֶאת  את  ָלׂשֵ ִיְתקֹן  "ֵנר    .54

זה.  ברגע  דנטה  של  מצבו  זהו  מולו.  ולהתייצב  הבורא 
המלאכים  רשפי  אינספור  דנטה.  של  חזיונו  תחילת   – ָנָהר..."  ְוצּוָרתֹו  דֹול  ּגָ אֹור  "ָרִאיִתי    .61
או  האש  נהר  דימוי  הנושעים.  נשמות  הם  הנהר  גדות  לשתי  הפרחים  דינור.  בנהר  מחוללים 
וכן  י,  ז',  דניאל,  בספר  נּור"  י  ּדִ "ְנַהר  את  וראו  החדשה,  בברית  והן  במקרא  הן  מופיע  הקרח 
האלהים  מכסא  יצא  הקרח  כעין  מבהיק  )זך(  חיים  של-מים  נחל  ״ויראני   :1 כ"ב,  יוחנן,  חזון 

והשה."
ַקְרַנִים..." – קרנו הנצחית של אלוהים פוגעת במשטח הכדורי של המניע הראשון,  ת  "ֵמֲאֻלּמַ   .106

סיבובית.  בתנועה  כולו  היקום  את  מניעה  זה  ובאופן 
זה.  בכרך  "מבואות"  פרק  ראו  בחסדו,  הרוחצים  אלוה  ברוכי  משכן  הוורד,  מבנה  על    .115

גּול" – הנרי השביעי מלוקסמבורג, קיסר האימפריה הרומית הקדושה )1313-1303(,  "ֶהְנִרי ַהּדָ   .137
דנטה  האימפריה.  לחלקי  ולהביא שלום  איטליה  את  לאחד  יתרה,  הצלחה  הגם שללא  ביקש, 

רבות. תקוות  בו  תלה 
איטליה,  לאיחוד  להביא  השביעי  הנרי  במאמציו של  תחילה  החמישי תמך  קלמנט  האפיפיור    .141
ודנטה  מכן,  לאחר  שנה  נפטר  קלמנט  המלך.  אויבי  אל  תמיכתו  את  הסב   1312 בשנת  אולם 
צופה לו בילוי נצח בתופת בו ידחק את קודמו, בוניפציוס השמיני, איש אניאני )שורה 148(, 

השחת.  תחתיות  אל  יותר  עמוק 

Dante Book 3.indb   348 6/7/2009   2:11:48 PM



349
הערות

קנטו שלושים ואחד

בחסד  שהגיעו  תהילה  רבי  לאישים  הכוונה  בגייסות   – ַהּקֶֹדׁש..."  יסֹות  ּגֵ ֲאַזי  ְלֵעיַני  "הֹוִפיעּו    .2
לעיל. וראו  הנהר,  לגדות  הפרחים  המשורר  של  בחזיונו  והם  העדן,  לגן  אלוהים 

המלאכים. הוא  ָהַאֵחר"  ִיס  "ַהּגַ   .4
פירושה  סגולותיהם: "שלהבת"  צבעי המלאכים מסמלים את   – ה..."  ַחּיָ ְלֶהֶבת  ׁשַ ָהיּו  ֵניֶהם  "ּפְ   .13
הטוהר  את  הצחה  כסותם  פועלם,  ערך  את  מסמל  הכנפיים  זהב   .)caritas( אהבה  להט 

והחוכמה. 
החדשה.  ולברית  לתנ"ך  הכוונה   – אּו"  ּבָ ֶזה  רֹוב  ּוִמּקָ ֶדם  ִמּקֶ ים  "ֲאָנׁשִ   .26

לדובה,  ֶהרה  בידי  שהפכה  זאוס,  של  אהובתו  הנימפה,  היא   )Helice( הליקה  או  ָקִליְסטֹו,    .32
הדובה  למערכת  היה  בנה  ַאְרַקס  הגדולה(.  )העגלה  הגדולה  לדובה  והיתה  הרקיע,  אל  שוגרה 

הקטנה.  העגלה(  )או 
בטרם  הקדוש  הכס  של  המקורי  מושבו  הייתה  הלטרנית  הכנסייה   – ֶטָרִני..."  ַהּלַ "ַאְרמֹון    .35
הקיסר  בידי  סילבסטר  לאפיפיור  המבנה  נמסר  המסורת  פי  על  ב-1309.  לאביניון  הנדידה 

ברומא. המבקרים  הברברים  בעיני  לפלא  היו  לפניו  והכיכר  המפואר  הבניין  קונסטנטינוס. 
ם..." – קרי: בכל המרחב הכביר שבין מצולות הים לבין מרום  ַהּיָ הֹום  ּתְ ֶאל  צֹוֵלל  ֵעיֵני  "ֲאִפּלּו    .74-73

השמים.
מכאן   ,)Clairvaux( בקלרוו  המנזר  אב   ,)1153-1090( ברנר  הקדוש   – ְרַנר..."  ּבֶ ָאנִֹכי  י  "ּכִ   .102
"ברנר מקלרוו", מיסטיקן, מַתקן חברתי ומן המטיפים הגדולים למסע הצלב, הטיף לנאמנות 

ישוע.  של  אמו  למרים, 
)או מטפחת( שעל  בגד  כנף  היא  דמות של אמת,  קרי:   )vera icona(  – ֶורֹוִניָקה..."  ְכסּות  "ּבִ   .104
הוצג  השריד  גבו.  על  הצלב  את  הנושא  ישוע  של  פניו  את  ורוניקה  בו  ניגבה  המסורת  פי 
לרמז  בא  "ְקרֹוַאְטָיה"  השם  ציון  העולם.  מכל  רגל  עולי  וריתק  ברומא  פטרוס  סנט  בכנסיית 

ונידח.  מרוחק  מקום  על 
.regina Coeli השמים:  מלכת  היא  הבתולה  מרים   – ס..."  ּכֵ ַעל  ׁשּוָבה  ַהּיְ ה  ְלּכָ "ַהּמַ   .116

מרים  של  דמותה  תחילת  את  רואה  דנטה   – ַקְרֶניָה"  ּבְ זֹוֶהֶרת  ֶתר  ַהּיֶ ל  ִמּכָ ְוִהיא  ה  ְנֻקּדָ "ָרִאיִתי    .122
ישוע.  אם 

)השמש(.  אביו  ברכב  לנהוג  בניסיונו  שכשל  מי  ַפֵאיתון,  הוא  אפולו  של  בנו    .125
הנס הרקום זהב וארגמן )oriflama במקור(, היה הסמל שהוגש בידי כלי קודש למלכי צרפת    .127

בחסותם. השוכנים  כל  את  גע  מּפֶ לשמור  ונועד 

קנטו שלושים ושניים

מרים,  לרגלי  יושבת  החטא,  במעשה  האדם  גזע  את  שפצעה  מי  חוה,   – ַהֵחן..."  "ַעְלַמת    .5
בצלם  נבראה  שהרי  מודגש,  חוה  של  יופיה  בנה.  סבל  באמצעות  הפצע  את  שריפאה  מי 

אלוהים.
אמהות  היותן  בזכות  ורבקה  שרה  ההגות;  לחיי  כסמל  רחל   – ֶבת..."  יֹוׁשֶ ס  ּכֵ ַעל  "ָרֵחל    .10-8
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דוד,  בזכות  בועז  אשת  ורות  הולופרנס;  מידי  עמה  את  שהצילה  על  יהודית  העברית;  האומה 
מצאצאיה. 

ָעי." ְפׁשָ ְמֵחה  ַרֲחֶמיָך,  רֹב  ּכְ ָך;  ַחְסּדֶ ּכְ ֱאלִֹהים  ִני  "ָחּנֵ ג:  נ״א,  תהילים,  ראו   – ִני״  ָחּנֵ ָך  ַחְסּדְ ״ְכּ   .12
אנכי  קו  יוצרות  המקרא  וגבירות  ישוע  אם  נשמות   – ְפִריד..."  ַהּמַ ַחִיץ  ֵהן  ַהַחִיל  ְנׁשֹות  "אֹוָתן    .19
ישוע;  של  בבואו  אמונו  את  שנתן  מי  כל  משמאל,  שווים.  חלקים  לשני  הוורד  את  המחלק 

בואו. לאחר  בו  שהאמינו  מי  כל  מימין, 
הורדוס  בפקודת  נערף  ראשו  יהודה.  במדבר  בצום  התענה  יוחנן  הקדוש   – ה..."  ִצּיָ ּבְ ַאב  "ּדָ   .32

אנטיפס.
פרנציסקוס מאסיזי, ראו הערות לקנטו 11, הקדוש בנדיקטוס – קנטו 22. הקדוש אוגוסטינוס    .35
הווידויים  נמנים  הנודעים  חיבוריו  עם  הנוצרית.  התיאולוגיה  לאבי  נחשב   )430-354( מִהיּפֹו 

האלוהים. ועיר 
בחלוקה  הוורד  את  המחלקת  המושבים  שורת   – ַהַחִיץ..."  י  ַקּוֵ ֵני  ׁשְ ֶאת  ַנִים  ִלׁשְ ַהחֹוָצה  "זֹו    .40
העבריות,  הנשים  אחד  מצד  יושבות  פיה  על  האנכית.  החלוקה  קווי  שני  את  וחוצה  אופקית 

החדשה. הברית  קדושי  שני  ומצד 
שלא  ילדים  של  מקומם  סוגיית  את  לדנטה  מסביר  ברנר  הקדוש  כא-כב.  כ"ה,  בראשית,    .68
לו  משמשים  ו  וֵעׂשָ יעקב  הוריהם.  בחסד  אם  כי  פועלם  בזכות  לא  בעדן  ונמצאים  נטבלו 

דוגמא.
זאת  ישוע.  ועד  אברהם  ימי  שבין  זמן  לפרק  הכוונה   – ַהֶחֶסד..."  ן  ִעּדַ ְלתֹות  ּדַ ַתח  ִהּפָ ּבְ "ֲאָבל    .82
ִהּמֹול  ַאֲחֶריָך  ַזְרֲעָך  ּוֵבין  ּוֵביֵניֶכם  יִני  ּבֵ ְמרּו  ׁשְ ּתִ ר  ֲאׁשֶ ִריִתי  ּבְ "זֹאת  י"ז:  י בבראשית,  על פי פסוק 

ָזָכר." ל  ּכָ ָלֶכם 
 .4 קנטו  התופת,  וראו  נטבלו.  שלא  זכאים  של  משכנם  הוא  לתופת,  מבוא  הלימבו,    .84
הריונה. בשורת  את  למרים  שהביא  זה  הוא  גבריאל  המלאך   – ָנף..."  ּכָ ה  ְרׂשָ ּפָ ה  "ַעּתָ   .95

אדם. הוא  מרים  של  לשמאלה  היושב    .121
הצפויות  התלאות  את  בחזיונותיו  ראה  יוחנן  הקדוש   – ה..."  ּלָ ַהּכַ ל  ׁשֶ ִסְבלֹוֶתיָה  ּבְ "ָרָאה    .127

משא. כך  על  וחיבר  הכלה(,  )היא  לכנסייה 
ָהָעם  ֶאת  ָרִאיִתי  ה  מׁשֶ ֶאל  ְיהָֹוה  ״ַוּיֹאֶמר  ט:  כ"ב,  שמות,  אליו:  אלוהים  דברי  וראו  משה.  הוא    .131

הּוא."  עֶֹרף  ה  ְקׁשֵ ַעם  ה  ְוִהּנֵ ה  ַהּזֶ
מרים. אם  היא  חנה    .133

עיניים  ומראה  האור  על  הממונה  הקדושה  לוצ'יה,   – ֵהִאיָצה..."  ָך  ְגִבְרּתְ ּבִ זֹו  ה,  לּוִצ'ּיָ ב  ׁשֵ "ּתֵ   .137
ראו  דנטה.  בידו של  לסייע  בביאטריצ'ה  הגבירות המאיצות  היא אחת משלוש  )מכאן שמה(, 

 .2 קנטו  התופת, 

קנטו שלושים ושלושה

שכן  הבריאה,  כיעד  אותה  ומעמיד  אליה,  בתפילתו  הבתולה  האם  את  מהלל  ברנר  הקדוש    .1
בנה.  אל  אנוש  בני  ָשבים  עתה  אנוש.  לבן  האלוהים  בן  הפך  באמצעותה 

לתופת.  דימויים   – ָכא..."  ַהּבָ "ֵמֵעֶמק    .22

דנטה אליגיירי – הקומדיה האלוהית – העדן
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אותם  ואחסנה  אילנות,  עלי  גבי  על  אפולו  בהשראת  נבואותיה  את  כתבה  מקּוָמה  הסיבילה    .65
אנאידה,  )ראו  הדברים.  את  לקרוא  אפשר  היה  ולא  אותם  פיזרה  הרוח  אולם  סלע.  במערת 

.)452-441 ג', 
עולמות  אל  דנטה  של  במסעו  העליון  היעד  היה  זה  הלא   – ֻקְרטֹוב..."  ְולּו  ְלִזְכרֹוִני  ה  ּלֵ "ּגַ   .67

המתים. 
כולם,  הדברים  עילת  הוא  אלוהים  "אם  אקווינס:  תומס  פי  על  זאת   – ַיַחד"  ְותֶֹכן  "ִמְקֶרה    .88
)מכלול  עצמו."  באלוהים  לכן  קודם  עוד  התקיימו  ושלמותם  הדברים  שכלול  כי  מזה  יוצא 

ד'(.  סוגיה  א',  ספר  התיאולוגיה, 
ברגע  שוכח  הוא  כי  עד  דנטה,  של  חזיונו  הוא  ומוחץ  מכריע  כה   – ִים..."  ַאְלּפַ נֹות  ְ ִמּשׁ "ַמֵהר    .94
לתדהמתו  מעליו  ראה  הים,  אל  נפטון,  מאז  שנים,   2500 במשך  בזיכרון  משאבד  יותר  אחד 
הנדהם.  האל  לעיני  שנגלה  הראשון  השיט  כלי  הארגונאוטים,  ספינת  ארגו,  של  צלליתה  את 
ומסע  מזה,  דנטה  של  מסעו  המסע.  הוא  המקרים  שני  בין  המשותף  מקרית.  אינה  האלגוריה 

מזה.  נודע,  הבלתי  אל  המאוחרים(  הביניים  בימי  מקובל  )דימוי  הארגונאוטים 
ישות".  שמו  נקרא  באחר,  ולא  לעצמו  הקיים  "כל  אקווינס:  תומס  פי  על  זאת   – ֵיׁשּות    .115
אקווינס  של  המשמעויות  רבת  הגדרתו  כי  יצוין   .)19 סוגיה  א',  ספר  התיאולוגיה,  )מכלול 

דנטה.  בידי  מפורשת 
הקודש  ורוח  אביו,  את  משקף  הבן  הקדוש.  השילוש   – ִלים..."  ַמְעּגָ ה  לֹוׁשָ ׁשְ ְמצּולֹות,  אֹור  "ּבְ   .116
הנחת  את  לעצב  המשורר  ביקש  זה  באופן  ערך.  שווי  שלושתם  זאת,  עם  משניהם.  נוטלת 
מופיעה  בו  המעגל,  הקדושה.  הרוח  אהבת  קושרת  והבן  האב  את  לפיה  התיאולוגית,  היסוד 
ואלוהים  כאדם  ישוע,  של  הכפולה  ישותו  את  לסמל  בא  תמותה,  בן  של  דמותו  עין  להרף 

בצלמו.  האדם  את  ברא  אלוהים  לפיה  הקביעה  ואת  אחת,  ובעונה  בעת 
)שלושה  בקומדיה  שלו  והאחרון  הרביעי  החיזיון  את  דנטה  רואה  כאן   – ֶוְך..."  ּתָ ּבַ ל  ְעּגָ "ַהּמַ   .127
את  בפניו  מציג  האחרון  החיזיון   .)21 קנטו  הטוהר:  בטור  והראשון  ו-23,   14 קנטו  בעדן: 

האלוהית.  בישות  ביטוי  לידי  בא  שהוא  כפי  האדם,  טבע  מסתרי 
לראות  והיא:  האחרונה,  בבקשתו  המשורר  כושל  המעגל,  את  ע  לַרּבֵ הכושל  למודד  בדומה    .133

הבורא.  פני  את 
שלושת  כל  את  המסיימת  כוכבים,   –  stelle במילה  מסתיים  היצירה  את  החותם  המשפט    .145
ה-  הוא  אלוהי,  מחסד  היישר  הנובע  המשורר  של  אושרו  את  לציין  בא  הוא  הקומדיה.  חלקי 

השמים.  גרמי  את  המניע   ,Primum Mobile
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צרות בעדן: ייצוג הזמן ופרדוקס ה׳יותר ופחות׳

תיאודולינדה ברוליני*

But each for the joy of the working, and each, in his separate star,

shall draw the Thing as he sees it for the God of Things as They are!

 When Earth's Last Picture Is Painted

 r. Kipling

בשל  יסופר.  הבלתי  של  סיפורו  במעשה  הטמונות  ולבעיות  לעדן  מתייחסים  שלהלן  הדברים 
תיאולוגית  קריאה  ייצרה  הפרשנית  המסורת  בקומדיה,  לתוכן  צורה  בין  להבחין  נטייתנו שלא 
לו  המשעמם  לדימוי  )תרומה  זרא  עד  כשלווים  הדברים  את  המציגה  השלישי,  חלקה  של 
של  זו  מסורתית  קריאה  זאת,  עם  האחרונות,  בשנים  ראוי(.  הוא  אין  לו  דימוי  העדן,  זכה 
שומעים  אנו  עתה  המטפיזי.  ֵעבר  אל  לתפנית  זכתה  לכאורה,  בעיות  ונטול  שֵלו  עדן  אותו 
קריאות  היצירה.  בהמשך  נראה,  כך  הפוחתים,  קשיים  התופת,  שבכתיבת  הקשיים  אודות 
של  "החייתי"  עצמו:  הייצוג  מעשה  של  ראויה  לא  לתיאולוגיזציה  כאמור,  מביאות,  שכאלה 
סתום,  מבוי  בפני  הקומדיה  את  להעמיד  כדי  בו  אין   – ביותר  השכיחה  הדוגמא   – אוגולינו 
שבאמצעותה  החדש,  של  הפואטיקה  לוציפר.  עם  למפגש  באשר  גם  כך  הפוטנציאלי.  סופה 
סכנה  מפני  נאותה  הגנה  מספקת  הנשמות,  עם  למפגשיו  מתייחס  והמספר  מוצג  הרגל  עולה 
ייתכן שבאפיזודות  אינו מסתכן.  זה הוא פרי עמלו,  שכזו. המשורר, המשורר בפועל שטקסט 
ובדיבורי המתים, אך הוא אינו  שכאלה הוא מהרהר אודות הסכנות הטמונות בסימני חייתיות 
דווקא  הכותב,  המחבר  של  זו,  מבט  מנקודת  אותו.  לבלום  או  מדרכו  להסיטו  לדברים  נותן 

יותר. הרבה  מסוכן  העדן 
שניסח  כפי  אם,  הנרטיב.  של  זמניותו  הזמן,  בעיית  היא  בעדן  העיקרית  הבעיה  למעשה, 
את  לפרק  הנה  הנרטיב...  של  המודרנית  התיאוריה  של  "נטייתה   ,)ricoeur( ריקר  פול  זאת 

ניו- קולומביה,  באוניברסיטת  איטליה  ספרות  מלמדת   )Teodolinda Barolini( ברוליני  תאודולינדה  פרופ'   *
ובוקאצ'ו. עם ספריה  יורק. מחקרה של פרופ' ברוליני מתמקד במאות ה-13 וה-14, בעיקר בדנטה, פטררקה 
 Dante‘s Poets: Textuality and Truth in the “Comedy”, Princeton, 1984; italian נמנים:  אליגיירי  דנטה  על 
 trans. 1993; The Undivine Comedy: Detheologizing Dante, Princeton, 1992; italian trans. 2003; Dante and
השמיני  הפרק  הוא  לקורא  בזאת  המוגש  המאמר   the Origins of Italian Literary Culture, Fordham, 2006.
 “Problems in Paradise: The Mimesis of Time and the הכותרת:  תחת   ,The Undivine Comedy בספרה 

ההוצאה.  ובית  המחברת  של  האדיבה  בהסכמתם  זה  בכרך  אור  ורואה   ,Paradox of piu e meno”

]355[

Dante Book 3.indb   355 6/7/2009   2:11:50 PM



356

לתאר  ניתן  ואכן,  מאוד.1  מודרני  הנו  דנטה  של  העדן  אזי  שלו,  הכרונולוגיה  מן  הנרטיב 
של  הליניאריות  נגד  כמאבק  הנרטיב,  של  הכרונולוגיה  כפירוק  בעדן  דנטה  של  הפרויקט  את 
להתחמק,  ביכולתו  אין  ממנה  זמניות  אותה  עצמה,  מהזמניות  דרמטיזציה  העושה  הנרטיב 
של  נצחיותו  הערכת  נמצאת  הסיפורי  והתהליך  המסע  ש"בבסיס  כותב,  שריקר  כפי  מאחר, 
ביותר:  הישיר  בניסוח  לכך."  לתרום  חדלה  ואינה  ביניהם,  ההבדל  את  מבטלת  שאינה  הזמן, 
מה  הן:  שנציג  השאלות  זמני."  עולם  תמיד  הוא  נרטיבית  יצירה  כל  חושפת  אותו  "העולם 
אם  קורה  מה  לזמן?  מחוץ  הנמצא  עולם  להיות  אמור  בנרטיב  הנחשף  העולם  כאשר  קורה 
להתנגד  מנת  על  אמצעים  ונוקט  הלשון  של  לזמניותה  לגמרי  מודע  שכזה  עולם  של  המחבר 
ניתן  לא  דבר  של  שבסופו  למה  להתנגד  מנת  על  מחבר  לנקוט  יכול  בהם  הצעדים  מהם  לכך? 

לו? להתנגד 
ניסיון להשיב על השאלות הללו חייב להתבסס על הטקסטים הפילוסופיים המרכזיים  כל 
זמן  של  האריסטוטלית  בהגדרה  החל  העדן,  ייצוג  את  להמשיג  בנסותו  דנטה  שאב  מהם 

בקונביביו: המופיעה  ושוני  כִמספר 

ביחס  התנועה,  "ִמספר  הנו  פיזיקה  של  הרביעי  בספר  אריסטו  פי  על  זמן, 
הדברים  את  העורכת  השמיימית",  התנועה  "מספר  וכן,  ול"אחרי";  ל"לפני" 

מידע. לקבל  מנת  על  שונה  באופן  למטה  כאן 
)4.2.4 )קונביביו, 

)פיזיקה,  ול'אחרי'  ל'לפני'  ביחס  התנועה  "ִמספר  אריסטו,  כותב  זה,"  אלא  אינו  "הזמן 
את  מכיל  לכך,  אי  הזמן,   2.“numerus motus secundum prius et posterius”  ,)4.11.219b1
השונות, ההבדל, חוסר הזהות, חוסר הבו-זמניות. )אשר על כן, במובאה לעיל מתוך קונביביו, 
"האם  בשאלה  הארץ(.  על  השונּות  לתפיסת  הזמן  של  מההגדרה  היישר  לנוע  יכול  דנטה 
4.10.218a9- )פיזיקה  ואחר"  אחר  לעולם  הוא  שמא  או  וזהה  יחיד  אחד  תמיד  נותר  העכשיו 

 “si non זמן,  היה  לא  אזי  וזהה,  יחיד  אלא  שונה,  היה  לא  ה'עכשיו'  "אם  כותב,  אריסטו   ,)10
3.)27-28 4.11.218(  esset alterum nunc, sed idem et unum, non esset tempus”

 Time and Narrative, 1983; trans. Chicago: University of Chicago Press, 1984, 30, 1982; trans. Milan:   .1
.Mondadori, 1984, 141-142

 The Basic Works of Aristotle, לקוח מתוך   ,)r.K. Gaye  ( גיי  ור.ק.   )r.P. Hardie( פיזיקה, בתרגום ר.פ. הארדי   .2
תנועה  'קטע של  הנו  כן, שהזמן  אם  "מובן,  גם:  ראו   .Richard McKeon (ed.(, )New York: Random House), 1941
הפסוק   .)4.11.220a24-26( רציף"  שהנו  מה  של  תכונה  בגדר  הוא  שכן  רציף,  והנו  ואחרי'  ללפני  הנוגע 
 hoc enim est tempus, numerus motus secundum prius et” הוא  הראשונה  בפסקה  המופיע  הלטיני 
השני  הפסוק  "פיזיקה"(;  הכותרת  תחת   ,ED  ,]Enrico Berti[ ברטי  אנריקו  ידי  על  שזוהה  )כפי   “posterius
 Quod quidem igitur tempus numerus motus secundum prius et posterius sit, et continuum“ הוא 
במהדורת   ,]Cesare Vasoli[ ואזולי  סזארה  ידי  על  שזוהה  )כפי   “)continui namque(, manifestum est

.)535 שבעריכתו,  קונביביו 
"זמן". הכותרת  תחת   ,Ed  ,]Cesare Vasoli[ ואזולי  סזארה  ידי  על  זוהה  הלטיני  הטקסט   .3
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 posterius-וה  prius-ה ,unum-בהשוואה ל alterum-על מנת שיהיה זמן חייב להיות "אחר": ה
 .nunc-ל בהשוואה 

מבחין,  אמצעי  הנה  לשון  אזי  זמן,  של  יוצא  פועל  הנה  לשון  ואם  שוני,  הוא  זמן  אם 
ביצירתו  למצוא  ניתן  לזמן  הלשון  שבין  זו  קונספטואלית  ברית  בו-זמניות.  לבטא  יכול  שאינו 
חזרה  כנפילה  אוסטיה,  בחזון  הבו-זמניות  מאקסטזת  שיבתו  את  המתאר  אוגוסטינוס,  של 
 “et remeavimus ad strepitum וסופים:  התחלות  של  במובן  לזמן  לכך  ואי  ללשון,  לקול, 
מילה  לכל  בו  אנו,  דיבורנו  של  לצליל  )"שבנו   “oris nostri, ubi verbum et incipitur et finitur

הנרטיב  של  זמניותו  אודות  הרהורים  נמצא  וידויים  של   11 בספר  בעיקר  וסוף"(.4  התחלה 
העננים  מתוך  דיבר  כשאלוהים  זה(.  ספר  אודות  בפרק  מחקרו  את  ריקר  פותח  במקרה  )לא 
שקולו  לכך  גרם  הוא   ,“Hic est filius meus dilectus” ואמר:  ישו,  של  הטרנספיגורציה  בזמן 
ההברות  וסוף.  לו  שתחילה  ברצף  יתקיים   ,)]temporaliter sonantia[ 11.6( בזמן  יישמע 
להברות  בדומה  נכחדות,  ואז  עין  להרף  קיימות  הן  גם   ,deus Creator omnium המזמור  של 
נע  ארעי,  הוא   ,)]11.27[  “non stabat”( נעצר  אינו  הצליל   .Hic est filius meus dilectus-שב
דומה  דיבורו  לכך,  אי  בזמן,  להישמע  ידי אלוהים  על  נוצר  כיליונו. שעה שהוא  לקראת  ברצף 
"ללא  המלאכים  ידי  על  נקרא  ורצונו  ונצחי  דומם  האל  דבר  כן,  לא  שאם  האנושי.  לדיבור 
אלוהים  אלמלא   ;)“sine syllabis temporum”, 13.15( בזמן",  החקוקות  ההברות  של  עזרתן 

הזמן: הברות  של   scansion-ה בפני  חסין  היה  הוא  כרצף,  בזמן,  יישמע  שקולו  לכך  גרם 

מקומו  ומַפנה  שנאמר,  לאחר  לסופו  מגיע  חלק  כל  בו  דיבור  אינם  דבריך  כי 
בו-זמנית,  מובע  הכול  בדבריך  השלם.  יובע  דבר  של  שבסופו  כך  אחריו,  לבא 
לא  לכך  ואי  ולשינוי,  לזמן  נתונים  היו  דבריך  הדבר,  היה  כן  לא  שאם  ולעד. 

ואלמותיים. נצחיים  באמת  היו 
 )7.11 )וידויים, 

בו-זמנית  קיימים  אלוהים  דברי   )11.6(  “ex ordine”  – ברצף  קיימים  אומרים  שאנו  הדברים 
 ,aliud לא  לעולם  זהות/אחדות,  אלא  שוני  אינו  אלוהים   .)11.7(  “simul ac sempiterne” ולעד 

:ipsum ותמיד 
 “qui non es alias aliud et alias aliter, sed id ipsum et id ipsum et id ipsum.”

וידויים,  ויחיד,  אחד  אלא  אחר,  במקום  אחר  באופן  ואינו  אחר,  במקום  אחר  )שאינו 
ונכחדות  שונות  לעד   ,ipsum אינן  ולעולם   aliud תמיד  הן  שני  מצד  הזמן  הברות   )5.12.7
תמצית  את  מזקק  הוא  אוגוסטינוס  של  אלה  בהרהורים  ונצחיות.  בו-זמניות  אינן  ולעולם 
הנרטיב. של  זמניותו  אומרים,  היינו  שאנו  כפי  או  הזמן  הברות  העדן:  כתיבת  של  הבעיה 
מעמדה הזמני של הלשון, לו מודע דנטה בכתביו התיאורטיים, הנו קריטי עבורו במונחים 

בלטינית  הציטוטים   .)Confessions 9.10 in the translation by r.s. Pine-Coffin, London: Penguin, 1961   .4
 Cambridge: Harvard University Press; London: לואב  של  הקלאסית  הספרייה  ממהדורת  לקוחים 

.Heinemann, 1979
.)Loeb edition(  1631 משנת   )William Watts( וואטס  וויליאם  של  בתרגומו   ,12.7 וידויים    .5
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ואי לכך, כפי שהודגש בהגדרת  נצחי במהותו,  עדן. האל הוא  מעשיים, שעה שהוא כותב את 
בו-זמני.  הפילוסופיה,  בנחמת  בואתיוס  של  הנצח 

אין  לזמן  אם  שגם  בואתיוס  טוען  האינסופי,  לזמן  בנוגע  אריסטו  של  תורתו  את  בהכירו 
וחובק  כולל  אינו  שהוא  כיוון   –  aeternum  – "נצחי"  לכנותו  ניתן  לא  אחרית,  ואין  ראשית 
 “aeternitas igitur est לנצחיות:  תנאי  הנה  בו-זמניות   .simul  – בו-זמנית  חייו  מרחב  כל  את 
המושלם  הנכס  כן  על  הוא  )"הנצח   interminabilis vitae tota simul et perfecta possession”

שב  בואתיוס   6.)11-9  .6.5 הפילוסופיה,  )נחמת  אינסופיים  חיים  של  זמן  ובאותו  בסך-הכול 
simul אינו נצחי: חיים אינסופיים הם דבר אחד, ויכולתו של האל לחבוק  ומדגיש שמה שאינו 
האינסופיות  את  אחר.  דבר  היא  ובו-זמנית  יחדיו  אינסופיים  חיים  של  השלמה  נוכחותם  את 
ניתן  בלתי-כלה  ברגע  הנוכחות  שפע  את  שרק  בעוד   ,“perpetuum” "תמידית",  לכנות  יש 
לתנועה  הנצח  של  הדוממת  הנוכחות  את  ִהנגיד  אוגוסטינוס  גם   .“aeternum” "נצחי",  לכנות 
לעולם  זאת,  לעומת  זמן,  הווה.  הכול  העבר:  אל  זז  לא  דבר  בנצח  "אולם  הזמן,  של  המתמדת 
 non autem praeterire quicquam in aeterno, sed totum”( בו-זמנית.  בשלמותו  נוכח  אינו 

)11.11 וידויים,   “.esse praesens; nullum vero tempus totum esse praesens

 “aeternitas ובו-זמני,  אחיד  שלם,  הנו  הנצח  ואריסטו,  בואתיוס  בעקבות  אקווינס,  ועבור 
 “in tempore autem est prius ה'אחרי':  ואת  ה'לפני'  את  מכיל  הזמן  בעוד   ,est tota simul”

7.)1a.10.4 ,התיאולוגיה )מכלול   et posterius”

ולבו-זמניותו  לנצחיותו  באשר  כלשהו  רמז  הלשון  של  הזמני  ברצף  לשלב  כך  אם  כיצד 
הכפוף  באמצעי  שימוש  תוך  ולזמן,  למרחב  כמֵעבר  המוגדר  מצב  למסור  איך  האל?  של 
של  אי-הלימותה  בשל  רק  לא  זועם  ש"אוגוסטינוס  בעובדה  בהכירו  והזמן?  המרחב  לתנאי 
עצם  של  הפרדוקס  בשל  גם  אלא  במילים,  לביטוי  ניתן  שאינו  ֵאל  עם  השגרתית  הלשון 
ואומר  מסכם  ונס  יוג'ין  הנצח",  של  זו  כמו  תפיסה  קוליים,  זמניים,  בסימנים  לבטא  הניסיון 
עצמה  שהיא  בלשון  הנצח  אודות  הזמן  במסגרת  לדבר  הניסיון  את  מוקיע  ש"אוגוסטינוס 
שדנטה  בעובדה  נמצא  לאוגוסטינוס  דנטה  שבין  למרחק  ראיה  הזמני".8  של  השתקפותו 
ממשיך  זאת  עם  אך  אוגוסטיניאניים,  במושגים  העדן  ייצוג  של  הבעיה  את  מציג  אמנם 

 )Loeb Classical Library edition, H.F. במהדורת  זוהה  הפילוסופיה  בנחמת  המופיע  הלטיני  הטקסט   .6
הדיון   .stewart and E.K. rand, Cambridge: Harvard University Press; London: Heinermann, 1936

.6 פרוזה  החמישי,  הספר  על  מבוסס  שלהלן 
השאלה   .)Timothy Mcdermott( מק'דרמוט  טימותי  של  ובתרגומו  בעריכתו   ,Blackfriars, 1964, 2:144   .7
הגדרת  את  תומס  ומאשר  מגן  זו  בשאלה   .”de aeternitate dei” האל,  של  בנצחיותו  עוסקת  העשירית 
לאריסטו, מאידך  נאמנותו  6. את   .5 בנחמת הפילוסופיה,  מופיעה  כפי שהיא   )Boëthius( בואתיוס  הנצח של 
על  ורק  אך  הנצח  את  להכיר  שנוכל  אקווינס  מציין  זה  טיעונו  במהלך  הזמן;  אודות  בדיונו  לראות  ניתן  גיסא, 

.)136(  ”nihil aliud est quam numerus motus secundum prius et posterius” אשר  הזמן,  דרך 
 ”saint augustine: Language as Temporality”, in Marvelous Signals: Poetics and Sign Theory in the Middle   .8
של  יותר  חיובית  להערכה   .Ages, Lincoln: University of Nebraska Press, 1986, 34-50; quotation, 42-43
הקדוש  של  אמונתו  את  בהדגשתה  השפה,  של  ולכוחותיה  להגבלותיה  בנוגע  אוגוסטינוס  של  השקפותיו 
 Marcia Colish, The Mirror of Language: A Study in the קוליש,  מארשה  ראו  הגאולה",  של  ב"רטוריקה 

.Medieval Theory of Knowledge, 1968; rev. ed., Lincoln: University of Nebraska Press, 1983
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אם  מעידים,  שלהם  העדן  שתיאורי  רבים  בין  לבדו  אדיר.  היה  שלו  והפרויקט  בפרויקט. 
דנטה  האנושי",9  הדמיון  דלות  על  מונוטונית  לשון  "בצחות  לוין,  הארי  בדברי  להשתמש 
אלא  למיניהם,  חוזים  בעבר  זאת  שעשו  כפי  חזותי,  באופן  העדן  את  לייצג  רק  לא  מנסה 
ולמרחב.  לזמן  הקשור  בכל  במטפיזיקה,  התעניינותו  את  בהם  ולשלב  ייצוגיו  את  להחיות 
מבחינה  בעדן,"  ופחות  בעונש  הכרוך  בכל  יותר  עוסקים  הביניים  מימי  "חזיונות  כי  בהדגישה 
ובטור  בגיהינום  מתמקד  הראשון   – הרהורים  של  לשיח  חזון  של  שיח  בין  זלסקי  קרול 
השניים: של  במיזוג  היא  דנטה  של  הייחודית  שעמדתו  ומציינת   – בעדן  והאחרון  הטוהר 

דנטה  שהשיג  מהסוג  לסינתזה  שאפו  אלה  כותבים  מבין  מקרה,  בכל  מעטים, 
יחסה  ועל  שבה,  העיוניים  והמבעים  החזון  מבעי  מיזוג  על  האלוהית,  בקומדיה 
התחום:  מתחלק  יותר  קרובות  לעתים  העדן.  ולגן  הטוהר  לטור  לגיהינום,  השווה 
בעוד  ובטור הטוהר,  בגיהינום  דידקטי, מתמקדת  ז'אנר  בגדר  החזון, שהנה  ספרות 
מכנה   )Jean Leclercq( לקלרק  שז'אן  למה  עצמם  מגבילים  העיוניים  שהכתבים 
הנחה  משקפת  מוחלטת,  אינה  אם  גם  זו,  עבודה  חלוקת  העדן".  לגן  "התמסרות 
קנה- נעדרים  אך  הטוהר,  לטור  או  לגיהינום  מתאימים  ציוריים  שדימויים  רווחת 

והשמיימית.10 הנשגבת  החוויה  עם  להשוואה  מידה 

לנו  שמציעה  הייחודית  המבט  נקודת  משמעותית;  הנה  לעיל  שתוארה  העבודה"  "חלוקת 
גן  של  לייצוגו  בנוגע  מאשר  יותר  מועילה  אינה  לעולם  הקומדיה  להערכת  החזון  מסורת 
אפילו  במינו  יחיד  היה  שדנטה  לנו  מזכירה  יותר  מוקדמים  חזונות  של  קפדנית  קריאה  העדן. 
מזכיר  שהדבר  הוא  מכול  החשוב  אך  העדן;11  לגן  טקסטואלית  מבחינה  שווה  זמן  כשהקדיש 
בשירתו  לשתול  המנסה  זמננו  בן  משורר  נדמיין  אם  תקדים.  חסר  היה  דנטה  של  שחזונו  לנו 
לדנטה  היה חשוב  כמה  עד  להבין  נוכל  אולי  המודרנית,  התיאורטית  הפיזיקה  ענייניה של  את 
שקודמיו  מה  רקע  על  הביניים.12  ימי  של  המטפיזיקה  על  הדיון  את  שלו  העדן  גן  אל  לאמץ 
היה  חייב  לא  שהוא  בזוכרנו  דנטה;  שעשה  מה  את  יותר  טוב  להעריך  נוכל  עשו,  לא  לחזון 
יכול היה לחקות  נגיש פחות לאמנותו של המספר.  זה של הנושא שהוא  לבחור לטפל בהיבט 
עם  ונעלה,  נוח  מקום  עירוני:  או  פסטורלי  יותר,  מוחשי  עדן  גן  ולעצב  לחזון  קודמיו  את 

 The Myth of the Golden Age in the renaissance, Bloomington: indiana University Press, 1969,  .9
appendix a, “Paradises, Heavenly and Earthly”, 169.

 otherworld Journeys: accounts of Near-death Experience in Medieval Modern Times, NY: oxford  .10
University Press, 1987.

 Volgari scelti, trans. Patrick s. diehl and ruggero stefanini, NY: “diversamente”, “distinzione”, and   .11
“multiplicare” Peter Lang, 1987, 202.

הם  הלוא  ביותר,  דנטה  הושפע  שלהם  והמטפיזיקה  שמהפיזיקה  הדעות  הוגי  שני  שעל  לציין  הראוי  מן   .12
את  המטפיזיקה(;  את  גם  בתוכה  )הכוללת  המודרנית  הפיזיקה  כליל  האפילה  לא  עדיין  ואוגוסטינוס,  אריסטו 
לדאגות  גלויה  בהתייחסות  הוקינג מסיים את ספרו  הזמן.  קיצור תולדות  בספרו  הוקינג  שניהם מצטט סטיבן 
יכלו  לא  מדוע,  לשאול  הוא  שעניינם  האנשים  הדעות,  ש"הוגי  הנחה  מתוך  לפיזיקאים,  שהועברו  המטפיזיות 
אפשר  ואיך   – הוקינג  של  המסכמות  מילותיו   .)174( המדעיות"  התיאוריות  של  ההתקדמות  בקצב  לעמוד 

האל".  של  רצונו  את  נבין  אז  "או  הן   – דנטה?  על  לחשוב  שלא 
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שדות פורחים ואדמות מרעה כפי שהופיעו בחזונות רבים כל כך בימי הביניים, או, בהשפעת 
את  לאמץ  היה  יכול  אחרות,  במילים  ומפוארת.13  שמיימית  ירושלים  לתאר  יוחנן,  חזון 
ייצוגיות  מחוות  רק  ועשו  טקסטואליים  עדן  גני  על  שכתבו  קודמים  משוררים  של  מוגבלותם 

הדעות.14  הוגי  שהעדיפו  הרוחני  העדן  גן  כלפי  מעטות 
העדן  גני  של  והעירוניים  הטבעיים  המאפיינים  את  לדימוייו  בהעבירו  זאת,  במקום 
גן  את  לייצג  אחריו:  או  לפניו  איש  עשה  שלא  מה  את  לעשות  דנטה  ביקש  יותר,  המוקדמים 
ואת  חיינו  את  המגדיר  לרצף  מֵעבר  והזמן,  המרחב  של  הציון  לנקודות  שמֵעבר  כמצב  העדן 
פעיל  באופן  מעמת  הוא  גרידא,  נצחי  הנו  העדן  שגן  באמירה  להסתפק  במקום  מחשבותינו. 
לייצוגה  הנצח  הבעת  בין  ההבדל  את  מדגים  ובכך  נצחיותו,  של  הסיפוריות  המשמעויות  בין 
בייצוגו של  אך  כנצחי,  הגיהינום  מוגדר  כן  על  העדן.  ולגן  לגיהינום  ביחסו השונה  הנצחיות  של 
בייצוגו  כפי שהוא עושה  והזמן לבעייתיים  דנטה הופך את מושגי המרחב  אין  הגיהינום לעולם 
באמת  הנשמות  שכל  זאת(  מסגיר  שבהנחה  הגיחוך  )עצם  אומר  הוא  אין  לעולם  העדן;  גן  של 
הרגל.  עולי  של  לטובתם  ורק  אך  אחדים  בחוגים  ומופיעות  בקוציטוס  לוציפר  עם  שוכנות 
שהוא  העובדה  זמן  שמבחינת  בעוד  וממשי,  כמוחשי  הגיהינום  את  דנטה  מתאר  מרחבי  באופן 
של  בהקשר  הנצח  תמידיים.  ושייסוריו  לנצח  יימשך  שהוא  רק  היא  מבחינתו  משמעותה  נצחי 
מפני  רק  נצחית  קרויה  הגיהינום  "אש  אקווינס,  שמציין  כפי  הזמן;  משך  את  מסמן  הגיהינום 
עובר  גיסא,  מאידך  העדן,  גן  את  בהמשגתו   .)1a.10.3 התיאולוגיה,  )מכלול  אינסופית"  שהיא 
דנטה ממשך זמן בלתי פוסק להווה נצחי השוכן לגמרי מחוץ לזמן: הרוח האלוהית קיימת בנצח, 
החיל  שדנטה  נראה   .)16  ,29 העדן,  ַמן",  ַהּזְ ְלֵמַמד  )"חּוץ   “in sua etternità di tempo fore”

לנצחיות  התמידית  האינסופיות  בין   )Boethius( בואתיוס  של  הבחנתו  את  ממלכותיו  שתי  על 

 In Heaven: A History, New Haven, CN.: Yale University Press, 1988, 70-80, Colleen Mcdannell  .13
ספר  פי  על  העדן"  מ"גן  המעבר  על  הדגשה  תוך  הביניים  בימי  הרקיעים  של  סיכום   and Bernhard Lang,
 Visions of Heaven and Hell before Dante-בראשית ל"עיר השמיימית" על פי חזון יוחנן. הטקסטים המופיעים ב
שילובם  את  מדגימים   ,)Eileen Gardiner( NY: italica Press, 1989 גארדנר  איילין  של  ובתרגומה  בעריכתה 
המקום  של  הבולטים  המאפיינים  בין  משלב   1149 משנת   Tundale's Vision ועירוניים.  טבעיים  אלמנטים  של 
ומצופים  מקושטים  מלכות  כיסאות  יקרות,  ואבנים  זהב  כסף,  של  חומות  יותר:  "עירוניות"  הנאות  ובין  השֵלו 
פרחים  כשבידיו  המישור  מן  מתקדם   )Evesham( )1196( מאיוושם  הנזיר  צבעים.  בשלל  משי  ביתני  במשי, 
 Thurkill's Vision-ב התהילה.  כס  אל  המוביל  מדרגות  גרם  של  לעברו  וכן  בדולח,  עשויה  חומה  לעבר  ריחניים 
המאה  בן   ,)Giacomino da Verona( מוורונה  ג'אקומינו  יפהפה.  גן  ובתוכה  ככנסייה  מוצג  העדן  גן   )1206(
כפי  הימים,  אחרית  חזון  על   De Ierusalem celesti-ב מעלה  של  כירושלים  שלו  העדן  גן  חזון  את  ביסס  ה-13, 
מעלה  של  ירושלים  אך  מדיאבלית  באנגלית  הכתובה  ה-14(,  המאה  )מסוף  פנינה  הפואמה  מחבר  גם  שעשה 

מג'אקומינו. בעיקר  הושפעה  ריווה  לה  דה  בונווסין  פי  על 
ליצור  כלומר  והזמן,  המרחב  מן  העדן  גן  את  לנתק  הבא  הניסיון  את  למצוא  נוכל   Tundale's Vision של  בסופו   .14
totum simul: "על כן מן המקום בו עומדים הם עכשיו, יכולים היו הם לחזות לא רק בכל התהילה  תחושה של 
שיעור  לאין  אותנו  מפתיע  והדבר   – לבסוף  לעיל.  הזכרנו  אותם  הנענשים  של  בסבלם  גם  אלא  לפנים  שראו 
יכול  אדם  כל  לא  שכן  בודדת;  שמש  קרן  תחת  נמצא  היה  כאילו  הארץ  בכדור  לחזות  הם  יכולים  היו   –
כולה. באופן  בוראו, על מנת לחזות בכל הבריאה  ידי  ניתן על  להחליש את השפעתו של המחזה ברגע שהוא 
מה  בכל  לחזות  היו  יכולים  עדיין  לפנות,  מבלי  לפנים,  עמדו  שבו  מקום  באותו  עומדים  שהיו  בזמן  נפלא, 

.)Visions of Heaven and Hell, 192( שמאחוריהם"  מה  ובכל  שלפניהם 
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בו  אין  )התופת, 3, 29( – שכן   )“santa tempo”( זמן" –  הנו "חסר  האינסופית: אוויר הגיהינום 
שהוא  מכיוון  לא  השמים,  תנועת  שמייצרת  המדוד  הזמן  משולל  אינסופי;  הוא  כן  ועל  כוכבים 
הנה  והזמן  המרחב  של  נשגבותם  הזמן".15  לממד  "מחוץ  לגמרי  ונמצא  ואינסופי  נצחי  באמת 
 “il punto / a cui tutti li tempi son presenti” הוא  האל  דנטה:  של  העדן  גן  של  מהותו  בגדר 
ִנְבָרא",  ָמַתי  ְוָכל  ֵהיָכן  ל  ּכָ "ּבֹו  והזמן,  המרחב  כל  מתכנס  שלתוכה  הישות   ,)18-17  ,17 )העדן, 
דומה, הממלכה השמיימית,  באופן   .)12  ,29 )העדן,   “’ve s'appunta ogne ubi e ogne quando”

כל המרחבים  היא מכילה את  "שום מקום", שכן  אוטופיה פשוטה כמשמעה,  הנה  האמפיריום, 
 “in quella sola // è ogne parte là ove sempr’era, perché לאף אחד מהם:  אינה שייכת  אך 
דנטה מרומם  גן העדן שלו,  )העדן, 22, 67-65(. בתיאורו את   non è in loco e non s‘impola”

 totum simul-ה האל,  של  כוליותו  את  להביע  מתחיל  שהוא  בכך  הייצוג,  אמצעי  את  חקר  לאין 
הזמן. הברות  בידי  המנותחים  הבדלים  של  מערכת  בתוך  השפה:  באמצעות  שלו,   16

בזמן  אחד  מאורע  רק  לתאר  יכול  מספר  וכל  הזמן,  בממד  מתרחש  כולו  שהסיפור  מכיוון 
יכול  לא  הסיפור,  למלאכת  אחיו  שאר  כמו   ,)alessandro Manzoni( מנצוני  אלסנדרו  נתון, 
הנפרדים  חייהם  על  לספר  ניתן  שלא  התלונן  הוא  החיים.  של  הסימולטניות  את  לתאר  היה 
ובעונה אחת, כפי שהתרחשו, אלא הם מוכרחים  )renzo( בעת  ורנצו  רודריגו  דון  לוצ'יה,  של 

זה. אחר  בזה  העט  אל  להיאסף   – בנו  של  הים  חזירי  כמו  ממש   –
ובעוד  ימינה,  סר  אחד  לשווא:  היו  מאמציו  אבל  יחד,  כולם  העט  על  שייאספו  רצה  הוא 
הרועה הקטן רץ אחריו להחזירו אל העדר, יצאו עוד שניים-שלושה משמאל ונפוצו לכל עבר. 
הקרובים  אלה  את  כול  קודם  פנימה  ודחף  לנוהגם,  הסתגל  הוא  סבלנותו,  לאחר שפקעה  וכך, 
ככל  בשלשות,  או  בצמדים  או  אחד,  אחד  האחרים,  את  להביא  הלך  כך  ואחר  לכניסה,  ביותר 
הנקרה בדרכו. ובדומה לכך עלינו גם לשחק עם הדמויות שלנו: לאחר שטיפלנו בלוצ'יה רצנו 

מעינינו.17 נעלם  שכבר  רנצו  בעקבות  וללכת  אותו  לנטוש  עלינו  וכעת  רודריגו;  דון  אל 

כי  ואומר  תומס  ממשיך  אינסופית",  שהיא  מפני  רק  נצחית  קרויה  הגיהינום  "אש  כי  מציין  שהוא  לאחר   .15
צורב.  לחום  מקור  מעבר  על  איוב,  בספר  לקרוא  שנוכל  כפי  שינוי,  בחובם  טומנים  הגיהינום  של  ייסוריו 

.)1a.10.3; Blackfriars 1964, 2:143( נצחי.  הזמן  אלא  האמת,  עולם  קיים  לא  כן,  אם  בגיהינום, 
הכרוך  כספר  היקום  את  המציג  העדן  של   33 בקנטו  המופיע  הדימוי  את  מפרש   )Benvenuto( בנוונוטו   .16
 “’in un volume, quasi dicat: ’totum simul” כן:  ועל  הכוליות,  של  חשוב  דימוי  בגדר  שהוא  אחד,  ככרך 
 ]Guido Biagi[, ed., “La divina Commedia” nella figurazione artistica e nel secolare ביאג'י  )גווידו 
 .)commento, 3 vols. [Turin: Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1924-1929], 3:742(, 3:472
 ,)John ahern( אהרן  ג'ון  ראו  ממוקם,  הוא  שבו  לכרך  בנוגע  הדימוי  של  העצמית  ההתייחסות  בעניין 
 97 מודרניות  לשפות  האגודה   ,“Binding the Book: Hermeneutics and Manuscript Production in Paradiso 33”
בצורה  כולל,  העדן  כי  כוונתה  את  להמחיש  מנת  על   )Zaleski( זאלסקי  דנה  דימוי  באותו   .800-809  :)1982(
יוצאת דופן, הן מוטיבים האופייניים לסיפורי מסעות )לדוגמא, המבט על כדור הארץ מלמעלה( והן מוטיבים 
 Otherworld Journeys, אחד(;  דבר  לכדי  כהיתוך  הבריאה  כל  חזון  )לדוגמא,  המיסטית  לספרות  האופייניים 

.90-91
I promessi sposi, chapter 11, page 189, in the edition of Lanfranco Caretti, Milan: Mursia, 1979.  .17
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שני  שבין  בהשוואה  למצוא  נוכל  המַספרים,  כל  את  מעסיקה  בסיפור  הזמן  בעיית  אם 
רוב  את  מאשר  יותר  בעדן  דנטה  את  מעסיקה  היא  כיצד  לציין  הזדמנות  אלה  סיפורים 
המַספרים. מנצוני משתוקק לתאר את הסימולטניות של המאורעות העולים בגורל דמויותיו. 
המרחב  לחוקי  כפופה   – השפה  יצירתו,  של  הביטוי  אמצִעי  שכן  זאת,  לעשות  יכול  אינו  הוא 
 ,posterius או   prius unum; תמיד  alterum, לעולם לא  והזמן המושלים בקיום האנושי: היא תמיד 
סיפורו  עלילת  שכן  דנטה,  משל  פחות  חמורות  מנצוני  של  מגבלותיו  ואולם   .nunc לא  לעולם 
הווייתם,  מעצם  סימולטניות  כלשהי  בדרך  להיות  לדמויותיו  לגרום  אותו  מאלצת  אינה 
אלא  לכשעצמו,  בעייתי  אינו  ורנצו  רודריגו  דון  כלוצ'יה,  הנפרד  קיומן  במהותן;  סימולטניות 
באותו  אלה  נפרדים  חיים  במסגרת  שהתרחשו  הדברים  את  סימולטני  באופן  לתאר  בשאיפתו 
יוצאת  דילמה  מעלה  השפה  של  אי-הסימולטניות  גיסא,  מאידך  בעדן,  דנטה  של  לגביו  זמן. 
אחרות,  במילים  ושלמות.  נצח  ליצור  מבקש  הוא  שבו  בהקשר  והבדל  זמן  יוצרת  היא  דופן: 
מצב  של  הסימולטניות  את  גם  אלא  החיים  של  הסימולטניות  את  רק  לא  לתאר  מבקש  הוא 
שבו הכול אותו דבר באותו זמן. לא זאת בלבד שהוא מבקש לתאר חיים נפרדים בעת ובעונה 

הפרדה. ללא  אותם  לתאר  מבקש  שהוא  אלא  אחת, 
הצורנית של  לבעייתיות  נושאי  גומלין  כקשר  הפילוסופית המשמשת  לסתירה  נפנה עתה 
בדיקתו  את  משקפת  זאת  בכל  כלא-נפרדים,  נפרדים  חיים  בתיאור  הצורנית  הבעייה  העדן. 
השורות  בשלוש  כבר  במרומז  הנוכחת  והרבים,  היחיד  סוגיית  את  דנטה  של  הפילוסופית 

השיר: של  הראשונות 

 “La gloria di colui che tutto move  
per l'universo penetra, e risplende  
in una parte più e meno altrove.”

ֵמִניַע,  ְבָרא  ַהּנִ ל  ּכָ ר  ֲאׁשֶ לֹו  ַבח  ֶ ַהּשׁ
ֵמִטיל,  אֹורֹו  ְוֶאת  ַמְבִקיַע  ֵבל  ּתֵ מֹוְסֵדי 

ַהּבַֹהק.  ְמַעט  ְוָכאן  ה  ַרּבָ ְזִריָחתֹו  אן  ּכָ
 )3-1  .1 )העדן, 

הן  בכללותו,  דנטה  של  העדן  על  שחלה  התמצית  את  בחובן  טומנות  אלה  שורות  שלוש 
שלמותו  את  מעבירות  הראשונות  השורות  שתי  סיפורית.  מבחינה  והן  פילוסופית  מבחינה 
אל  ומבקיעה   ,“tutto” הנברא,  כל  על  משפיעה  האל  של  תהילתו  כלליותו:  את  העדן,  גן  של 
פנים  מול  פנים  אותנו  מעמידה  שלה  השורש  שמשמעות  מילה   –  “universo” התבל,  כל 
קרובות  לעתים  נוטים  ממנה  השלישית,  השורה  האל.  בריאת  של  ואחדותה  שלמותה  עם 
דנטה  של  לכישרונו  יותר  נעלות  דוגמאות  המהוות  מקודמותיה  פחות  נשגבת  להתעלם, 
זאת,  עם  הוא,  והלא-מרשים  השלישי  הפסוק  תחבירית.18  פשטות  מתוך  התעלות  להפיק 

מנתח   Paul r. olson, ”Theme and Structure in the Exordium of the Paradiso”, italica, 39, 1962, 89-104,  .18
ועד  הפותחת  השורה  מן  החל  הראשונות,  השורות  בשלוש  הצלילי"  העושר  של  הגדול  ה"דה-קרשצ'נדו  את 

.)98-97( השלישית"  בשורה  המופיעים   – משעממים  אפילו  לומר  ניתן   – הצנועים  הפועל  תואר  "מבעי 
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של  עולמם  כאן  השלמות:  ממלכת  תוך  אל  ההבדל  את  לראשונה  מכניס  הוא  שכן  גורלי, 
בחובה  הטומנת  מילה   ,)“altrove”( "אחר"  הכולל  עולם  לטובת  דרכו  מַפנה  מובדלים  הבלתי 
השלישי  הפסוק  "רבה",  המילה  את  המדגישה  החזקה  המרכזית  האתנחתא  בעזרת  הבדל. 
כן  לעשות  ניתן  היחיד:  בתוך  הרבים  השלמות,  בתוך  ההבדל  לסיגול  מערכת  על  גם  מרמז 
לכאורה  הצנועים  הפועל  תארי  ידי  על  כאן  המובחנת  הדרגתיות,  בעזרת  היררכיה,  באמצעות 
הקומדיה,  אך החשובים מאוד "רבה")יותר( ו"מעט" )פחות(, המשמשים כסמני ההבדל לאורך 
 – הראשונות  השורות  בשלוש  במרומז  המועלית  השאלה  בעדן.  משמעותי  חלק  ותופסים 
יותר  של  שונות,  במידות  האל  של  אורו  את  לספוג  ובה-בעת  אחד  להיות  היקום  יכול  כיצד 
לאחר  כן,  על  העדן.19  של  הכפייתית  השאלה  זוהי  השיר;  של  לאורכו  תתפצל   – ופחות 
של  ההבדל,  של  בקיומו  רבים  דוגלים  מני  אחת   ,)Piccarda( פיקרדה  של  דבריה  את  שתיעד 

המשורר:  מפרש  האל,  של  בממלכתו  ופחות,  יותר 

ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ ֶזה  יַצד  ּכֵ י  ֵהַבְנּתִ ֵאפֹוא  ה  ִהּנֵ
ָהָרם  ַהּטֹוב  י  ּכִ ַאף  ֵעֶדן,  הּוא  ָמקֹום  ָכל  ּבְ

ה.  ְלַמּטָ ִמְמָטָריו  ֶאת  מֹוִריד  ֶוה  ׁשָ ּבְ לֹא 
 )90-88  .3 )העדן, 

העדן נמצא בכל מקום, ולמרות זאת, אומרת הסתירה הבלתי מיושבת של שלוש השורות,  גן 
המשתנה  הוא  בעדן  המתיחות  מקור  שווה.  במידה  האדם  בני  על  יורד  אינו  האלוהי  החסד 
לה,  עוין  ואף  ברבגוניות  תלוי  שאינו  עצמאי  אלוהים  בין  העתיקה  הדיאלקטיקה  של  הדנטיאני 
מוכרח  שהיחיד  השונּות  הרבים,  בעיית  לולא  באהבה.20  רבגוניות  היוצר  בורא  אלוהים  ובין 
 Patrick( יותר ופחות הפוגמים בשלמות העדן. פטריק בויד  ועדיין להישאר אחד, לא היו  להכיל 

הכרה  תוך  השמיימיים,  ובהיררכיה  במעמדות  "העיסוק  כי  מציינים   )Mcdannell and Lang( ולנג  מקדנל   .19
תולדות,  העדן:  )גן  הביניים"  מימי  בטקסטים  אופייני  מוטיב  בגדר  הנו  המבורכים,  של  היחסי  בשוויונם 
 “The Paradox of Equality and Hierarchy of reward in Pearl”, Renascence, 33 )1981( :במאמרה  .)77
)anne Howland schotter( מציינת כי "הסתירה התיאולוגית העיקרית בפואמה  172-179, אן האולנד שוטר 
זוכות  לפיהם  השמים,  בדרגות  ואי-השוויון  הגמול  של  הסימולטני  השוויון  הנה  פנינה  המדיאבלית  האנגלית 
הנשמות המבורכות לאותה מידה של ברכה אלוהית, ויחד עם זאת לכל אחת מהן מעמד שונה" )172(. עניינו 
כפי  ממש  ו"פחות",  "יותר"  ב  שעשה  ונשנה  החוזר  בשימוש  משתקף  זו  בסתירה  פנינה  הפואמה  מחבר  של 
 Then the less, the more remuneration, / and ever alike, the less, the more” )10.5(; דנטה.  שעשה 
 “’more and less, she answered straight’, / ’in the Kingdom of God, no risk obtains’”, trans. Marie

Borroff, NY: Norton, 1977.
למצוא,  יתעתד  האדם  שבו  האל  "אך   :)arthur o. Lovejoy( לאבג'וי  א.  ארתור  ידי  על  תוארה  זו  מתיחות   .20
גם  אך  הטֹוב,  של  האידיאה  היה  הוא  שניים.  אם  כי  אחד  אל  לא  שצוין,  כפי  היה,  התגשמותו  את  כן,  אם 
ודיאלקטי מן התכונה הראשונה, מדובר  נומינלי  האידיאה של הטּוב; ועל אף שהתכונה השנייה הוסקה באופן 
בשני רעיונות מנוגדים ביותר. האחד היה מופת של אחדות, ריבונות ושלווה בעוד האחר היה מופת של גיוון, 
של  במונחים  כליל  המוגדרת  אחדות  אחר  החיפוש  היחיד,  אל  הרבים  מן  המעבר  ופריון...  עצמית  נשגבות 
יחד עם חיקוי הטּוב המתענג  וביעילות  היו בשום אופן להתקיים בהרמוניה  יכולים  לא  ניגוד לעולם הבריאה, 
 The Great Chain of Being, 1936; rpt., NY: היחיד"  מתוך  הרבים  של  בנביעתם  עצמו  את  והמגלה  הגיוון  על 

.Harper and row, 1960, 82-84
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Boyde( מתייחס לסוגיה זו כשהוא מזכיר את "אי-הנוחות והחשד ]של דנטה[ עם הופעתה של 

דנטה.21  אצל  מהותית  כניאו-אפלטוניות  תופס  שהוא  למה  מקשר  שהוא  עמדה  הרבגוניות", 
אני מעדיפה לחשוב במונחים של סתירה ומתיחות הנובעים מנאמנותו הכפולה של דנטה: רצונו 
למזג את אהדתו של אריסטו לשונות עם האהדה הניאו-אפלטונית; או, אם להשתמש במונחים 
הקיפוד והשועל, דנטה, לדעתי, אינו ממש "קיפוד"   ,)isaiah Berlin( ממאמרו של ישעיה ברלין 
שלו  במבנה  למצוא  ניתן  הרווחת.22  לסברה  בניגוד  וזאת   – מוניסט  ממש  אינו   – טיפוסי 
דנטה  של  השקפתו  לרבים.  למסוים,  ליחיד,  ולפלורליזם:  לשונּות  לסיבות  מדהימה  לב  תשומת 
זקוקה לרבים ממש כפי שהפואטיקה שלו, העוסקת בגלגול נשמות, על ההתמקדות  על היקום 
והן  דעות  כהוגה  הן  ברבגוניות;  ושתלויה  לשנותה  שאין  הנפרדת  בעובדתיות  שלה  המפורסמת 
כמשורר, אם כן, היה דנטה מודע מאוד לתפקידו של השוני כחוק בל יעבור של גן העדן הנוצרי 
התכחשותו  תיעוד  לכדי  אותו  הביאה  זה  למכלול  התחייבותו  זו.  נוצרית  פואמה  של  גם  כמו 
היחידה,  הנפש  לבין  האפשרית  התבונה  בין  המבחינה  רושד[  ]אּבן  ַאֶוורֹוס  של  לדוקטרינה 
במרומז  המתכחשת  אמונה  לגנות  בצורך  נמהלת  הערבי  הדעות  להוגה  הוקרתו  שבה  בפסקה 

כיחיד:  היחיד  של  לנצחיותו 

הֹוֶפֶכת,  ְלֶבן-ֱאנֹוׁש  ה  ַחּיָ יַצד  ּכֵ ֲאָבל 
ֶבת,  ֻמְרּכֶ ָעָיה  ּבְ זֹו   , ֵהַבְנּתָ לֹא  ֲעַדִין 

ֳעִבי ּבָ ִנְסיֹונֹו  ּבְ ָגה  ׁשָ ָך  ִמּמְ ָחָכם 

ֶנֶפׁש  י  ּכִ ָסַבר  הּוא  ְך  ּכָ ֵנס.  ְלִהּכָ ַהּקֹוָרה 
ֵאֶבר...  ל  ּכָ ָמָצא  לֹא  י  ּכִ בּוָנה  ִמּתְ ִנְפֶרֶדת 

)65-62  .25 הטוהר,  )טור 

היחיד  אצל  ופחות  ה יותר  עקרון  של  התמדתו  לייחודנו.  כסייג  משמשת  כן,  אם  הרבגוניות, 
של  שלמותו  בתחום  ייחודי  באופן  מובדלת  כישות  היחידה  הנפש  של  התמדתה  על  מעידה 

להתקיים. ברצוננו  אם  להתקיים,  חייב  ההבדל  היקום: 

לניאו-אפלטוניות  "אופייניים  הנם  הרבגוניות"  של  בנוכחותה  והחשד  הנוחות  "חוסר  כי  מציין  שהוא  לאחר   .21
הבריאה  כי  הגורסת  המקראית  להשקפה  מאוד  מחויב  ביודעין  נשאר  "]דנטה[  בויד:  מרחיב  הדורות",  לאורך 
היה  יכול  לא  אשר  יקום  של  טיבו  לגבי  ספקות  בלבו  ששמר  נראה  מודע  לא  באופן  אך  מאוד';  'טובה  הייתה 
 Dante Philomythes and Philosopher: Man in the Cosmos, 'אחד'"  לא  ואף  'פשוט'  היה  לא  שכן  מושלם  להיות 

.Cambridge: Cambridge University Press, 1981, 219
 ,The Hedgehog and the Fox: An Essay on Tolstoy's View of History, NY: simon and schuster, 1953 בספרו    .22
זאת  במקום  המתמקד  ה"שועל"  לבין  אחדות,  של  נסתר  עיקרון  אחר  המחפש  ה"קיפוד"  בין  ברלין  מבחין 
לוקרטיוס,  אפלטון,  השנייה:  לקטגוריה  שייך  שיקספיר  ואילו  הראשונה  לקטגוריה  שייך  "דנטה  בשונּות: 
אריסטו,  הרודוטוס,  'קיפודים';  שונות,  במידות  הנם,  ופרוסט  איבסן  ניטשה,  דוסטוייבסקי,  הגל,  פסקל, 
עם  הסכימו  האקדמיה  אנשי  רוב   .)2( 'שועלים'"  הנם  וג'ויס  בלזק  פושקין,  גתה,  מולייר,  ארסמוס,  מונטן, 
ספיצר  ליאו  של  הבאה  המעניינת  הערתו  את  זה  בהקשר  לציין  אבקש  אך  דנטה,  את  ברלין  של  הערכתו 
עצמו  להפוך  הצלחה  ללא  ניסה  אשר  מלידה  כ'שועל'  טולסטוי  את  מפרש  ברלין  "מר   :)Leo spitzer(
 The Addresses to the Reader in the( מצליח"  ל'קיפוד'  ונעשה  כ'שועל'  נולד  דנטה  דעתי,  לעניות  ל'קיפוד'. 

.)“Commedia”, italica, 32, 1955, 165n. 9
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של  משתנה  והבלתי  היסודית  אישיותו  של  שימורה  את  מחייב  הנוצרי  העדן  גן  אם  אך 
ואמצעי  לאגו  מזור  לנו  מעניק  והדבר  לאי-שונּות,  רצוננו  את  משביע  גם  שהוא  הרי  היחיד, 
בצוותא,  להתקיים  והיחיד  הרבים  יכולים  הכיצד  מנוס.  אין  ממנו  ה"אני"  של  למותו  ביטוי 
הנו  והבלתי מתחלק של האלוהות – שכן האל  בתוך השפע המלא  יכול השוני לשרוד  הכיצד 
זוהי סתירה שסמלה המוחלט בתיאולוגיה  כן "קיים הוא ושלם באופן עילאי"23 –  עילאי ועל 
ושוב,  שוב  ובתוקף  בהטעמה  זו  סתירה  מתבטאת  בקומדיה  הקדוש.  השילוש  הנו  הנוצרית 
רק  לא  לבטא  ביקש  דנטה   – העדן  של  הראשונים  השורות  שלוש  שמעידות  כפי   – שכן 
יותר  בעייתי  הנו  זה  ודבר   – גם  אלא  השלישית,  השורה  של  ופחות  ה יותר  את  השוני,  את 
אליו  מקבל  שאורו  עולם,  בורא  של  מובדלת  הבלתי  תהילתו  את  האל,  של  אחדותו  את   –
בין  ניסיון לערוך תרשים של מסלולו של דנטה  ובעונה אחת. הקריאה שלהלן הנה  הכול בעת 
)Charybdis( של השונּות: תרשים של אסטרטגיה  )scylla( של האחדּות לבין כריבדיס  סקילה 
בעוד  ברבים,  שוב  ואז  ביחיד  מכן  לאחר  ברבים,  מכן  ולאחר  ביחיד  תחילה  העוסקת  סיפורית 
וכבו-זמניים.  יחד  כמתקיימים  והרבים  היחיד  אשליית  את  שמקיף  טקסט  ליצור  שואף  דנטה 
"שוני"  פחות,  יותר,  כגון  במילים  בהשתמשי  מעשיים,  במונחים  לעדן  להתייחס  בכוונתי 
הרבים  של  התמדתם  שמסמלת  הסתירות  של  מנחים  כעקרונות  הבדל,  של  כסמנים  ו"שונה" 
בתחומו של היחיד, סתירות הטבועות בפרויקט תיאורו של גן העדן. השימוש שאני מתכוונת 
בלעדי  באופן  אלה  במושגים  שהשתמש  עצמו,  דנטה  ידי  על  הוכתב  אלה  בסמנים  לעשות 
הופעה  )למעט   differire ,differente ,differentemente ,differenza המונחים:  בעדן.  כמעט 
 diversamente ,distinzione ,multiplicare  –  ,

24,)35  ,25 הטוהר,  בטור  זה  מונח  של  בודדת 
ביצירתו;  שהתהווה  מהמאבק  מעט  המשורר  אחריו  כך  השאיר  כאילו  לעדן,  כולם  מוגבלים 
גן  בתיאור  ממנה  להימנע  ניתן  שלא  השונּות  דנטה,  זאת  שידע  וכפי  יודעים  שאנו  כפי  שכן, 
העדן אינה תפיסתית גרידא; זהו גם השוני המתגלם באמצעי הביטוי שהוא השפה, הרבגוניות 
אנו  זוכרים  האל.  של  והסימולטנית  המאוחדת  פשטותו  את  המבטא  הסיפורי  ברצף  הכלולה 
הדמויות  את  אנו  זוכרים  אחת;  אחת  אוגוסטינוס  הקדוש  קוצב  אשר  הפיוט  של  הברותיו  את 
ברומן אשר מנצוני יכול להוביל לייעודן אך ורק באופן נפרד. זמניותה של השפה הנה הבסיס 
המוחלט להתמדתו של השוני בייצוגיו האנושיים של האל. ִמספר, שונּות, אחרּות, תקתוקים, 

המובאה לקוחה מתוך מכלול התיאולוגיה )1a.11.4; Blackfriars 1964, 2:167(. השאלה ה-11 עוסקת ב"אחדותו   .23
של האל", ”de unitate dei”; המאמר הרביעי דן בשאלה אם האל הנו יחיד ונעלה. התשובה מבוססת, באופן 
בין  כי  ברנר  הקדוש  אומר  גיסא  "מאידך  הקדוש:  sed contra המתייחסת לשלמותו של השילוש  על  לא מקרי, 

.)167( ביותר"  הנכבד  המקום  את  תופסת  הקדוש  השילוש  אחדות  אחד,  שהוא  אומרים  שאנו  מה  כל 
Fernando salsano – טען שהוא צורת  )ושפרננדו סאלסאנו –  differente שאינו בעדן  24.  השימוש היחיד במילה 
נוגע  והוא  אודות בריאתה של הנשמה,  ואינו שם תואר(, מקומו בדיונה של הקומדיה  בינוני פועל של הפועל 
ַמח,  ַהּצֶ ִתיל  ׁשְ ּכִ מֹותֹו  ּכְ הֹוֵפְך.  ַחי  "ּוְלֶנֶפׁש  הצמחיים:  החיים  מן  מובדלים  האנושיים  החיים  לפיה  לשיטה  גם 
54-52(. פסקה   ,25 )טור הטוהר,  ֶרְך"  ַלּדֶ יוֵֹצא  ַהַחי  ַמח,  ַהּצֶ ָלם  ִנׁשְ עֹוד  ּבְ ה:  ֵאּלֶ ַנִים  ׁשְ ין  ּבֵ עּור  ּפָ ֶאָחד  ל  ֶהְבּדֵ ֲהַגם 
הקנטי  בשני  אוניברסליים  במונחים  דנטה  עסק  בו  הבריאה  לתהליך  מיקרוקוסמיים  במונחים  מתייחסת  זו 

העדן.  של  הראשונים 
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לפני ואחרי, התחלות וסופים, לידות ומיתות: אלו הם המרכיבים להגדרה האריסטוטלית לזמן 
בייצוגו  לשקול  מוכרח  היה  שדנטה  דרישות  בגדר  הנם  והשונות  הזמן  בקונביביו.  המתגלה 
הוא  האפשר,  ככל  אותה  בנצלו  זה,  לצורך  במודעותו  ולשונות:  לזמן  שמעבר  המציאות  את 

האל.  של  הקדום  הזמן  נצח  את  לתאר  הנסיבות,  נוכח  המשיך, 

ורבגוניותם  "שונותם   –  “distinctio et multitudo rerum est a deo” הרבים:  את  ברא  היחיד 
בשם  מכנים  שאנו  במעשה   25.)1a.47.1, התיאולוגיה  )מכלול  באלוהים"  מקורן  הדברים  של 
ויתגלם  ליציריו  יעבור  לבו  שטוב  "כך  תומס,  של  במילותיו  הבדלים,  אלוהים  יצר  "הבריאה", 
בהם." טוב לבו של האל דרש ביטוי רבגוני: "מכיוון שלא די ביציר אחד ויחיד, ברא הוא יצירים 
אחר,  ביטוי  ידי  על  הושלם  האלוהי  הטוב  אחד של  בביטוי  חסר  כך שמה שהיה  ומגוונים,  רבים 
פזור  הנו  האל  של  ביציריו  בהתגלמותו  וכולל,  יחיד  הנו  האלוהית  בהתגלמותו  אשר  הטוב,  שכן 
נובע  והרבגוניות  ההבדל  שמן  לכך  לב  כששם  קדימה  אחד  צעד  הלך  אקווינס  אך  )שם(.  ורב" 
לאי- הסיבה  הנה  האל  של  "תבונתו  אלוהי:  הוא  אף  הדברים  בין  זה  ושאי-שוויון  אי-שוויון, 
את  להסביר  מנת  על   .)1a.47.2 התיאולוגיה,  )מכלול  להבחנה"  הסיבה  שהיא  כפי  ממש  שוויון, 
של  צורתם  בין  הדמיון  אודות  אריסטו  של  דבריו  את  תומס  מצטט  זה  אי-שוויון  של  הופעתו 

וחיסור: חיבור  של  כתוצאה  המשתנים  למספרים  דברים 
של  צורותיהם  ממטפיזיקה,  לצטט  אם  שכן,  אי-שוויון  תמיד  דורשת  צורות  בין  ההבחנה 
יצירי  בין  נשמר  כך  יחידות.  של  וחיסור  מחיבור  כתוצאה  המשתנים  למספרים  דומות  דברים 
מן  יותר  חשובים  הצמחים  היסודות,  מן  יותר  חשובות  התרכובות  מסודר;  מידה  קנה  הטבע 
החיים  מבעלי  יותר  חשובים  האדם  ובני  הצמחים,  מן  יותר  חשובים  החיים  בעלי  המחצבים, 
)מכלול  מאחרים  יותר  שלם  זן  למצוא  נוכל  הללו  הכותרות  מן  אחד  כל  ותחת  האחרים, 

.)1a.47.2 התיאולוגיה, 
וחיסור אצל אקווינס – מופיעים  ופחות אצל דנטה, חיבור  יותר  זו סמני היחס –  בפסקה 
תמיד  דורשת  צורות  בין  "ההבחנה  שכן  השונות,  מן  הנובע  אי-השוויון  של  כביטויים  בעולם 
”distinctio autem formalis semper requirit inaequalitatem“. בו-בזמן מופיעה  אי-שוויון": 
בהתאם  מסודרים  השונים  הטבע  יצירי  לפיו  המסודר",  "קנה-המידה  ההיררכיה,  ההדרגתיות, 
הדוקטרינה  את  מבטא  העדן  פחות.26  ומי  יותר  חשוב  מי  כקטנה,  גדולה  לשלמותם, 

הדברים.  שבכלל  הריבוי   ,“De distinctione rerum in communi”-ב עוסקת  שם  ה-47  השאלה   .25
מהווה  הוא  שכן  אקווינס,  של  מבטו  מנקודת  גם  מספקת  במידה  חשוב   ,magis et minus-ה ההדרגתיות,  מושג   .26
בדברים.  הנשמרת  ההדרגתיות  על  מבוססת  הרביעית  "הדרך  האל:  של  קיומו  להוכחת  הרביעית  דרכו  את 
פחות.   – אחרים  דברים  ואילו  הלאה,  וכן  יותר  נעלים  יותר,  אמיתיים  יותר,  טובים  מהדברים  שחלק  נגלה 
האמיתי  הוא  כך,  אם  משהו,  היתרון...  לערך  התקרבות  של  שונות  דרגות  מתארים  אלה  יחסיים  מונחים  אך 
שכן  הווייתו;  מבחינת  ביותר  השלם  הוא  כן  ועל  האחרים,  הדברים  מכל  ביותר  והנעלה  ביותר  הטוב  ביותר, 
 1a.2.3; Blackfriars( ביותר"  השלמה  היא  שהווייתם  הדברים  הם  ביותר  האמיתיים  הדברים  כי  טען  אריסטו 

 .)1964, 2:15–17
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שהיחיד  בהתעקשות  והן  הרבים,  אל  היחיד  מן  למעבר  ביחס  הן  הבריאה,  של  הסכולסטית 
התיאולוגיה,  )מכלול  הרבים"  את  לברוא  גם  ביכולתו  אחד  שהוא  אף  "על  שכן  יחיד,  נשאר 
בבריאת  העוסקת  פסקה  בקונביביו  למצוא  ניתן  הגה;  כבר  דנטה  שבה  סתירה  זוהי   .)1a.47.1
ב- מכן  לאחר  המתגלמת  המתיחות  את  מבטא   “avvegna che” הנוגד  הצירוף  ובה  העולם, 

וגם   ,3  ,1 העדן,  ”secondo più e meno“ מקדים שם את  היחס  ביטוי   .)89  ,3( "etsi" שבעדן 
בעדן.27  הבולטת  הופעתו  את  בקונביביו  ַמטרים   “diversamente” הפועל  תואר 

שני  ידי  על  בעדן  מסומנת  והיררכיה,  שוויון  ושונּות,  אחדּות  בין  דו-קיום  של  חשיבותו 
מנקודת  מכן  ולאחר  היחיד  של  מבטו  מנקודת  קודם  לסתירה  שמתייחסים  הראשונים  הקנטי 

הרבים. של  מבטם 
"אֹוְקָינֹוס  בתוך  אותה  כולל  אך  בשונּות  מכיר  הראשון  בקנטו  היקומי  הסדר  אודות  הדיון 
מאידך  השני,  בקנטו  השמיימיות  ההשפעות  בנושא  הדיון  הכול.  את  ובולע  החובק  ּיּום"  ַהּקִ
מדגיש  הראשון  הקנטו  אם  מסודר.  יקום  אותו  של  הכרחי  כמאפיין  השונּות  את  מנמק  גיסא, 
השני  שהקנטו  הרי  ֵמִניַע",  ְבָרא  ַהּנִ ל  ּכָ ר  ֲאׁשֶ לֹו  ַבח  ֶ "ַהּשׁ על  הדיבור  את  ומרחיב  האחדּות  את 
מניחים  הם  ביחד  ַהּבַֹהק".  ְמַעט  ְוָכאן  ה  ַרּבָ ְזִריָחתֹו  אן  מ"ּכָ המתפרשת  השונּות  את  מדגיש 
במונחי  וכן  השיר  של  יותר  החשובים  הרעיונות  במונחי  הן  בעדן,  הקנטי  לשאר  המניע  את 
היחיד  את  קודם  המשורר  הדגיש  שבאמצעותה  שלו,  הסיפורית  ההתחלפות  אסטרטגיית 
הדיאכרונית  שהאריזה  בתקווה  זאת  האחר;  אל  האחד  מן  הלאה  וכך  הרבים  את  מכן  ולאחר 
הדיון  חווה.  אותה  הסינכרונית  המציאות  אודות  מסוים  מושג  לנו  תעביר  לנו  מציע  שהוא 
המניעה  השוויון  שאיפת  את  בהדגשתו  אחדות  כמספק  מתגלה  הראשון  הקנטו  של  שבמרכזו 
ַבח  ֶ ל"ַהּשׁ )כהד  "כל"  כמו  מילים מאחדות  בעזרת  המילים שלו,  באוצר  וכן  האל;  יצירי  כל  את 
ַמְבִקיַע"( וגם – תוספת חדשה לאוצר  ֵבל  ּתֵ ֵמִניַע"(, "יקום" )כהד ל"מֹוְסֵדי  ְבָרא  ַהּנִ ל  ּכָ ר  ֲאׁשֶ לֹו 

"ֵסדר":28   ,“ordine”  – האחדּות  של  המילים 

"Le cose tutte quante / hanno tra loro, e questo è forma / che l'universo a  
dio fa simigliante" 

ְוֵסֶדר,  ַהחֹק  "ׂשֹוֵרר  ֵאַלי,  ָרה  ּבְ ּדִ ּכֹל,"  "ּבַ
ַהְיקּום.  ֶאת  ַמְנָחה  ַהּזֹו  ְבִנית  ְוַהּתַ

ַהֶחֶלד...  ִנְבָרא  ָהֵאל  ֶצֶלם  ּבְ ֵכן  י  ּכִ ה  ִהּנֵ
 )105-103  .1 )העדן, 

תוך  אל  וספיגה  להקבלה  הרווח  החיפוש  אלוהים,  עם  להזדהות  האוניברסלית  השאיפה 
להדגיש  ממשיך  הסיכום  ובפשטות;  מקיף  באופן  ושוב  שוב  כאן  מבוטאים  האלוהית,  המהות 

.)11  .12 ו-3.   ;.4  .2  .3 שם:  וראו  בקונביביו,  אחרות  בפסקאות  גם  מופיעים  אלה  מושגים   .27
הטוהר  בטור  פעמיים  קדושים(,  מסדרים  של  )במשמעות  בתופת  בלבד  אחת  פעם  מופיעה   Ordine המילה   .28
קרבה  בעדן,  פעמים  ושמונה  בתופת  פעמים  חמש  המופיעה   Universo למילה  בעדן.  פעמים  עשרה  ושלוש 

.tutto למילה  מסוימת 
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נוצרת  שמתוכה  בשונות  מכיר  מכן  ולאחר  "סדר"  המילה  על  חוזר  כשהוא  האחדות  את 
האחדות:

“Ne l'ordine ch'io dico sono accline tutte nature, per diverse sorti, più al 
principio loro e men vicine; onde si muovono a diversi porti per lo gran 
mar de l'essere, e ciascuna con istinto a lei dato che la porti.” 

ַבע  ַהּטֶ ְיִציֵרי  ל  ּכָ י  ַאְרּתִ ּתֵ ׁשֶ ֶדר  ּסֵ ּבַ

ֵאָליו.  ִקְרָבה  י  ּפִ ַעל  מֹוָצָאם  ֶאל  נֹוִטים 

ֶלֶכת.  ִהְרִחיקּו  ֵמֶהם  יֹוֵתר,  ְקרֹוִבים  ֵמֶהם 

ּיּום  ַהּקִ אֹוְקָינֹוס  ֵני  ּפְ ַעל  ן  ּכֵ ַעל  ר  ֲאׁשֶ

ָלּה,  ְבַחר  ּתִ ָלבֹוא  ַאֵחר  ָנֵמל  ּבְ ֶנֶפׁש  ל  ּכָ

ְיָצֶריָה.  ְואִֹפי  ֵמֶהן  ַאַחת  ל  ּכָ י  ּכִ
)114-109  .1 )העדן, 

 “più” הפועל  בתארי   ,“diversi”ו  “diverse” התואר  בשמות  מילולי  באופן  קיימת  הרבגוניות 
המילולי  התפיסתי,  שיאו  ידי  על  להפליא  מאוזנת  היא  אך   ,“ciascuna” השם  ובכינוי   “men”ו
האוקיינוס  תוך  אל  הרבים  את  ביעילות  הסופג  דימוי  ּיּום",  ַהּקִ "אֹוְקָינֹוס  הרצף:  של  והקצבי 
הקיום;  של  הגדול  בים  כולם  שוכנים  בנפרד  מפליגים  אנו  שאליהם  השונים  הנמלים  האחד. 
לבטא  שהניסיון  בעוד  זה.  קוסמי  באוקיינוס  כלול  שאינו  כך  דיו  נבדל  אינו  מאיתנו  איש 
פותח  כן  )ועל  שונות  לבטא  מהניסיון  יותר  הרבה  קשה  בעבורנו,  והן  דנטה  בעבור  הן  אחדות, 
לֹוַמר,  כֹחֹו  ּבְ ֵאין  ַעל  ִמּמַ ב  ָ ַהּשׁ ר  ֲאׁשֶ ָבִרים  ּדְ ם  ׁשָ "ָרִאיִתי  הבא:  הוויתור  בכתב  סיפורו  את  הוא 
)העדן, 1. 6-5(, שולט דנטה במקורות מיוחדים במינם ללשון מטאפורית:  ׁשֹוֵכַח"  ְוהּוא אֹוָתם 
מאוקיינוס   – הדימויים  כן  ועל  לרבים,  היחיד  בין  המתיחות  את  לשכך  יכולה  המטאפורה  רק 
של  המסיים  לחזון  ועד  ענוג,  "טין-טין"  צליל  המשמיעה  השמיימית  המטוטלת  דרך  הקיום, 
ביטויו של האחד שאינו  הנושאים בעול  ידי האהבה – הם  היקום כספר הכרוך בכרך אחד על 

נבדל.
גלאוקוס  צולל  שלתוכו  הים  הראשון  בקנטו  ַמטרים  הקיום"  "אוקיינוס  של  הדימוי  את 
המאחד  האמצעי  זהו  לאל.  אותו  שהפך  הצורה  משנה  הצמח  את  שאכל  לאחר   )Glaucus(
הסופג אותו ומדמה אותו לאלים האחרים שאליהם חַבר במימי הקיום,שווה להם בגורלם וכך 
בפנייתו  חוזר  הדימוי   .)69  ,1 )העדן,  ְלֵרַע"  ָהָיה  ָחַבר,  ם  ַהּיָ "ּוְלֵאֵלי  עוד:  מהם  שונה  הוא  אין 
של אוליסס אל הקוראים בפתח הקנטו השני, שם הופך האוקיינוס לחוויית גן העדן הייצוגית 
אלה  את  המשורר  מזהיר  המסוכנים  המימיים  ממרחביו  אשר  טקסטואלי  לאוקיינוס  שלנו, 
המשתדלים  אלה  בעקבותיו,  ללכת  ביכולתם  שאין  אלה  קטנות,  בסירות  המפליגים  מאיתנו 
כאן האחדות, עליה מרמזת   .)15  ,2 )העדן,  ִים"  ַהּמַ ֵני  ּפְ ֶאת  ַמְחִליק  ל,  ַהּגַ ב  ׁשָ ֶטֶרם  "ּבְ להישאר 
ההאחדה  מילות  לאוצר  חיונית  תוספת  עוד  בגדר  שהנה   ,“iguale” במקור  "מחליק",  המילה 
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המצולות  יכולות  שאותו  האנושי  השוני  של  המבט  מנקודת  מאיים:  גוון  מקבלת  העדן,29  של 
ָלַעד  ם  ַהּיָ י  ּלֵ ּגַ "ְוָכְך  הסתחררה  שספינתו  אוליסס,  את  שכיסו  )כפי  כך  כל  רבה  בקלות  לכסות 
לשוב  המבדילים,  ייצוגינו  את  לבטל  הללו  המים  של  יכולתם   ,)142  ,26 התופת,  ָעֵלינּו"  ָסְגרּו 
היינו  לא  כאילו   – מעליהם  עברו  שלנו  הקלות  המפרש  שסירות  לאחר  תמיד  חלקים  ולהיות 
הכרתנו  על  הוא  האיום  מאיימת.  בלתי  אינה  דאגות,  נטולת  אחדות  של  למצב   – קיימים 
בעצמנו כעצמיים, כישויות נפרדות קיימות ובלתי ספוגות לעולם ועד. לאחר שהזהירנו מפני 
של  לתחומו  הרגל  עולה  של  כניסתו  באמצעות  בקצרה,  אליו  מתייחס  המשורר  זה,  איום 
בלחם  מגולמים  ישוע  של  ודמו  שגופו  האמונה  את  סותרת  שהיא  כך  כתובה  זו  פסקה  הירח. 
ובכל  אליו,  מחלחל  שבתורו  אחר,  גוף  תוך  אל  לחלחל  אחד  גוף  יכול  הכיצד  הקודש:  וביין 
להישאר  זאת  עם  ויחד  הרגל  עולה  את  לארח  הירח  של  ביכולתו  עצמו?  הוא  להישאר  זאת 
 “Per entro sé l'etterna margarita / ne ricevette, com‘acqua שוני:  ללא   30,“unita” אחיד, 
מֹוָה  ּכָ ַצח,  ַהּנֶ ִניַנת  ּפְ ָנְטָלה  אֹוָתנּו  ּה  ִקְרּבָ )"ֱאֵלי   recepe / raggio di luce permanendo unita”

כיצד   .)36-34  ,2 ]העדן,  ַרַעד"  ל  ׁשֶ יל  ַקּלִ ְולּו  ִסיָמן  ִלי  ִמּבְ תֹוָכם  ּבְ אֹוָרה  ַקְרֵני  ּבֹוְלִעים  ִים  ַהּמַ ם  ּגַ
הם  נשארים  שניהם  בעוד  הירח  עם  ו"להתאחד"  "אֵחר"  מלהיות  לחדול  הרגל  עולה  יכול 
ִצלה  את  מטילה  זו  ששאלה  טוען  הוא  שכן  המשורר,  מדגיש  אותה  השאלה  זוהי   – עצמם 
יותר, תעלומת הדו-קיום של הטבע האנושי עם טבעו השמיימי של האל  גדולה  על תעלומה 

שלו:  הפואמה  בסוף  לבאר  ינסה  שדנטה  תעלומה  אחת,  מאוחדת  כישות 

ֲאַנְחנּו  ֵאין  ָהָאֶרץ  ָהִייִתי-ַעל  ּגּוף  לּו 
ֵמחֶֹמר  ָהֲעׂשּוִיים  ָבִרים  ּדְ יַצד  ּכֵ רֹוִאים 

– ַפח  ַהּנֶ אֹותֹו  ֶאת  ֵרֵעהּו  ִעם  ִאיׁש  חֹוְלִקים 

ַלַהט  ֶיֶתר  ּבְ ּדֹוְלִקים  ּסּוַפי  ּכִ ָאז  ָהיּו 
ַמְבִחיִנים  ָאנּו  ּה  ּבָ ְמִצית  ַהּתַ ֶאת  ִלְראֹות 

ֵהם.  ֶאָחד  ֶוֱאלִֹהים  ָהָאָדם  ֶטַבע  ֵאיְך 
)42-37  .2 )העדן, 

היחיד  שימושו  ידי  על  מוטרמת  העדן  של  האחדות  לרטוריקת   igualmente הפועל  תואר  של  חשיבותו   .29
השולטים  וההקצאה  החלוקה  של  במוטיבים  בדיוק  העוסק  דיון  השביעי,  בקנטו  הגורל  אודות  בדיון  בתופת 
 “Colui lo cui saver tutto זוהרו:  של  והשווה  האוניברסלי  כמחלק  האל  של  בתיאורו  נפתח  הדיון  בעדן. 
 trascende, / fece li cieli e diè lor chi conduce / sì, ch'ogne parte ad ogne parte splende, /
distribuendo igualmente la luce“ )התופת, 7. 76-73(. סאפניו )sapegno( מציין כי שורות אלה מטרימות 
קריטי  באופן  משנה  בעדן  השלישית  השורה  כי  מציין  הוא  אין  זאת  עם  בעדן;  הראשונות  השורות  שתי  את 
 La divina Commedia האלוהית,  )הקומדיה  ופחות  ב יותר   igualmente של  ההחלפה  ידי  על  משמעותן  את 
ייצוג  את  לייחס  ניתן  אם  השאלה  של  קנקנה  על  לתהות  יש   .)]Florence: La Nuova italia, 1968], 1:83
לייחסו  יש  שמא  או  השביעי,  בקנטו  הדובר  לוורגיליוס  התופת,  של  הבעיות  נטול  האל  של  חלוקתו  שיטת 

בעדן. עסק  שבה  הסתירה  את  זה,  בשלב  מספיק  מפותחת  הייתה  לא  שעדיין  המשורר,  של  להערכתו 
בטור  אחת  פעם  בתופת,  אחת  פעם  מופיעה  היא  בעדן:  מקומה  את  תופסת   ,“Unire” "לאחד",  המילה  גם   .30

בעדן. פעמים  ושש  הטוהר, 
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"s'io era corpo, e qui non si concepe com'una dimensione altra patio, 
ch'esser convien se corpo in corpo repe, accender ne dovria più il disio di 

veder quella essenza in che si vede come nostra natura e dio s'unio." 

חובקת  אחדות  בתוך  ונבלע  נמזג  הוא  אך  קיים,  השוני  הסתירה:  את  דנטה  מבטא  זו  בפסקה 
החזרה  אותה.  משלימה  )"אחד"(   “s‘unio” ואילו  הבעיה,  את  הציגה   "unita" המילה  כול; 
 “luce” המילה  על   )145( הקנטו  ובהמשך  )"גוף"(   "corpo" המילה  על  זה  במקרה  המילולית, 
)אור(, מציגה טכניקה בה ישתמש המשורר לעתים קרובות בעדן, על מנת לרמז על הסתירה 

ואחר.31 עצמו  אחת  ובעונה  בעת  שהוא  הדבר  אותו  של 
מתעמק בסתירת השונות שבתוך האחדות; קנטו זה, המשתמש בכל  עדן  הקנטו השני של 
מספק  בפואמה,  היחידה  הופעתה  שכאן   “unitate” המילה  כולל  אחדות,  המבטאות  המילים 
התמזגות  בהשראת  החיוני.  השוני  בעניין  עדן  של  הראשון  החשוב  הדעת  גילוי  את  בו-בזמן 
בגופו  הנגלה  גדול  שוני  של  בציונו  הדיון  נפתח  הירח  של  גופו  עם  הרגל  עולה  של  גופו 
כולו  זורח  אינו  הירח  שור,  מזל  של  השפעתו  בשל  פניו;  שעל  הכהים  הכתמים  הירח:  של 
בשמים  גיוון  של  זה  יסוד  קונביביו,  תומך  שבו  אוורוס  של  ההסבר  בעקבות  שווה.  במידה 
מציע  כשהוא  ביאטריצ'ה,  להתגרותה של  המגיב  הרגל  עולה  ידי  על  חומרית  כתופעה  מוסבר 

הירח:32 של  הזהה  הקיום  של  בצפיפותו  משינוי  כתוצאה  נוצרו  שהכתמים 

"נֹוֵבַע ָלּה,  י  ָאַמְרּתִ ִלי,"  ִנְדֶמה  ְך  ּכָ ִֹני,  "ַהּשׁ
חֶֹמר"  ל  ׁשֶ ִמיכּותֹו  ִמּסְ ּוְכֶנֶגד,  ּלּותֹו,  ִמּדַ

)60-59  .2 )העדן, 

זוהרו.  של  המשתנות  לדרגותיו  כן,  אם  אחראי,  הירח  חומר  של  וב"סמיכותו"  ב"דלותו"  השוני 
ביאטריצ'ה אינה מקבלת מקור זה של הבדל כנובע מגורם פיזי, ומייחסת לו במקום זאת קיום מטפיזי, 
עקרוני פורמלי. היא טוענת שלכל שוני חייב להיות בסיס אונטולוגי: השוני אינו במידתה של תכונה 
ונגזר מתכונות שונות. היא מבססת הקבלה  אחת, הצפיפות, אלא הוא חייב להיות אמיתי ועצמאי 
בין הירח, על כתמיו השונים, לבין הסֶפרה השמינית, על כוכביה הרבים והשונים. על בסיס הקבלה 
זו היא מסבירה )בשפה עמוסה בדיאלקטיקה העוסקת בהבדלים שבין היחיד לרבים( שלּו צדק דנטה 

 Words and Images in the Paradiso”, in :בחיבורה זה  לעניין  מתייחסת   )Joan M. Ferrante( פראנטה  מ.  ג'ואן   .31
 dante, Petrarch, Boccaccio: studies in the italian Trecento in Honor of Charles s. singleton, ed.
 aldo s. Bernardo and anthony L. Pellegrini )Binghamton: Medieval and renaissance Texts and
שוויון",  של  גם  אך  שוני,  של  תחושה  מעבירה  ושוב  שוב  המופיעה  "מילה  כי  מציינת  היא   .)studies, 1983
זהים  הנם  בו  השוכנים  אשר  העדן  גן  של  מהותו  את  משקפת  "גוף"  המילה  על  החזרה  כי  היא  מציינת  וכן 

אחת. ובעונה  בעת  ונפרדים 
 “La dottrina delle macchie lunari nel secondo canto del Paradiso”,  )Bruno Nardi( נארדי  ברונו  וראו   .32
Saggi di filosofia dantesca, 2d ed., Florence: La Nuova italia, 1967. הדגשתו של נארדי את המרכיב הניאו-

 )robert M. durling( דרלינג  מ.  רוברט  של  בספרם  יותר  עוד  מובלטת  ביאטריצ'ה  של  בדיונה  אפלטוני 
 Time and the Crystal: studies in dante’s rime Petrose,  )ronald L. Martinez( מרטינז  ל.  ורונלד 

.Berkeley: University of California Press, 1990
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בצמצומו של שונות הירח לגורם פיזי אחד, הרי שהיה בכך משום ביטולה של השונות המאפיינת את 
הסֶפרה השמינית:

זַֹהר,  רֹב  ְלָך  יָעה  ַמּצִ ִמיִנית  ְ ַהּשׁ ֶפָרה  ַהּסְ
ֶדר,  ְוַהּסֵ ַהּבַֹהק  ָעְצַמת  י  ּפִ ַעל  ר  ֲאׁשֶ

ֵמֵרֵעהּו.  ִאיׁש  ׁשֹוִנים  ִמּכֹוָכִבים  ִנְגֶלה 

ְוַדּלּותֹו,  ָהְיָתה,  ַהחֶֹמר  ְסִמיכּות  ַאְך  לּו 
– ָהיּו  ַהּכֹוָכִבים  ל  ּכָ ָאז  ְלָכְך,  ה  ִעּלָ

ַהּכַֹח,  אֹותֹו  חֹוְלִקים   – יֹוֵתר  ִמי  חֹות  ּפָ ִמי 

ִלְהיֹות  ֲהלֹא  ְצִריִכים  ׁשֹוִנים  ּכֹחֹות  אּוָלם 
לֹא,  ִאם  י  ּכִ פֹוְרָמִלית,  ׁשֹוִנים  ֶעְקרֹונֹות  ִרי  ּפְ

ֶדק.  ַהּצֶ ָך  ִאּתְ ִאּלּו  נֹוָתר,  ָהָיה  ָיִחיד 
)72-64  .2 )העדן, 

הכוכבים  שמייצגים  השונות  כמו  ממש  להתבטל,  יכולה  אינה  הירח  כתמי  שמייצגים  השונות 
הרבים והמגוונים של הסֶפרה השמינית; אם לאחת יש בסיס מטפיזי, הרי שגם לאחרת בסיס 
היא  לביטול,  כלל  ניתנת  אינה  לנו,  שמתגלה  כפי  השמינית,  בסֶפרה  זו  ששונות  ומכיוון  כזה. 
 ,)112 ,2(  " ֱאלֹּהַ ְלַות  ׁשַ "ְמחֹוז  חיונית לדרך פעולתו של היקום. שכן בתחומו של האמפיריום, 
הקיום שברא המניע  נובעת הספרה השמינית האחראית לשונות  וממנו  שוכן המניע הראשון; 
משבעת  אחד  כל  בידי  מתבצע  שהמשכה  לרבים,  היחיד  חלוקת  ראשית  להנעת  הראשון, 

הבאים: הרקיעים 

ֶבת,  ׁשֶ ּכֹוְכֵבי  ּה  ּבָ ים  ַרּבִ ַאֲחֶריָה,  ֶפָרה  ַהּסְ
ׁשֹוִנים,  ִרים  ִעּקָ ין  ּבֵ ׁש  ַהּיֵ ֶזה  ֶאת  ִפיץ  ּתָ

ה.  ּנָ ִמּמֶ ׁשֹוִנים  זֹאת  ִעם  תֹוָכּה,  ּבְ לּוִלים  ּכְ ַהּכֹל 

– ּה  ְרּכָ ּדַ ַאַחת  -ְלָכל  ֹונֹות  ַהּשׁ ֶפרֹות  ַהּסְ
ְלַמַען  ְרׁשּוָתּה  ּבִ ׁשֶ ַהּכֹחֹות  ֶאת  ַלְחלֹק 

יגּו.  ַיּשִׂ ַיֲעָדן  ֶאת  ְוֵכן  ִרי  ּפְ ָיִניבּו 
)120-115  .2 )העדן, 

 opus בשם  התיאולוגים  מכנים  )אותה  האלוהית  בתוכנית  חיוני  מרכיב  כן,  אם  הנה,  השונות 
שונים  קיומים  של  לבריאתם  אחראי  עצמו  אלוהים  לרקיעיו,  מבעד   33;)distinctionis

לפתוח  יכול  הוא  השונות,  בזכות  זה  דעת  מגילוי  השתחרר  שדנטה  לאחר  בה-בעת,  ונבדלים. 

 opus-ה אודות  יותר  "מתקדמת"  השקפה  הייתה  שלדנטה  מציע  הוא  שם   ,Dante Philomythes, 265 בויד,  ראו   .33
לאקווינס. מאשר   distinctionis
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לּוִלים  ּכְ "ַהּכֹל  החיונית.  לאחדות  החיוני  השוני  שבין  הפרדוקסלי  הקשר  של  מחדש  בהצגה 
השונים"  "העיקרים  יכולים  הכיצד  הסתירה:  זו   –  )117  ,2( ה"  ּנָ ִמּמֶ ׁשֹוִנים  זֹאת  ִעם  תֹוָכּה,  ּבְ
במילים  בתוכה?34  כלולים  וגם  שונים  גם  להיות  השמינית  הספרה  משונּות  כתוצאה  שנוצרו 
נבדלים  וגם  ממנו  חלק  גם  להיות  השמיני  הרקיע  של  השונים  הכוכבים  יכולים  כיצד  אחרות, 
לשתול  דנטה  מנסה  שם  הקנטו,  סוף  לקראת  מובלט   117 בשורה  מוסתר  שעדיין  מה  ממנו? 
הראשון.  בקנטו  השולטים  והסדר  השלמות  במסגרת  ביטא  קיומה  שאת  הרבגוניות  את 
ֲעֶרֶכת"  ּמַ ּבַ ְפִקיד  ּתַ ֵמֶהם  ֶאָחד  ְלָכל  ׁשֹוִנים,  ֵאיָבִרים  "ּבְ על  מתפרסת  יחידה  שנפש  כפי  ממש 

אחד:35 נשאר  עדיין  אך  רבגוניות  יוצר  העדן  כך   ,)135-134  ,2(

ְסֻגּלֹוֶתיָה  ֶאת  רּום  ּבָ ִפיץ  ּתָ בּוָנה  ַהּתְ ְך  ּכָ
ה  ְוִתְתַרּבֶ ְפֶרה  ּתִ ָרִקיַע  ּכֹוְכֵבי  ּוֵבין 

ָלֶנַצח.  ַאְחדּות  ִציר  ַעל  ִמּסֹב  ל  ְחּדַ ּתֶ ְולֹא 
 )138-136  .2 )העדן, 

קיים,  השוני  גם  אך  קיימת,  האחדות  נבדלת.  ובלתי  תלויה  בלתי  אחדות  תוך  מסתובב  העדן  גן 
בחזרה  עדן  כפי שמעיד על כך בשפע אוצר המילים של קנטו זה. וכך מסתיים הקנטו השני של 
פורמליים  מעקרונות  נובעות  אור  של  שונות  מידות  כי  לנו  מזכיר  שהוא  תוך  זו,  עובדה  על 

יותר: "סמיך"  או  "דל"  שלה  החומר  אשר  גרידא  בודדת  ממהות  ולא  שונים,  מעיקרים  שונים, 

נֹוֵבַע,  אֹורֹות  ִמיֵני  ין  ּבֵ ִֹני  ַהּשׁ אן  ִמּכָ
חֶֹמר,  ל  ׁשֶ ְסִמיכּותֹו  אֹו  ּלּותֹו  ִמּדַ ְולֹא 

קֹוֵבַע,  סֹוִפית  ר  ֲאׁשֶ רֹון  ָהִעּקָ ְוהּוא 
ְך.  ְוחֹׁשֶ אֹור  ל  ׁשֶ ִטיָבם  ה,  ְסֻגּלָ ת  ִמּדַ י  ּפִ ַעל 

)148-145  .2 )העדן, 

"דל"  שבין  הקודם,  הסוג  של  מקומו  את  תופס   – ְך"  ְוחֹׁשֶ "אֹור  בין  שונות  של  חדש  סוג 
ו"סמיך".

כלפי  עוינות  דנטה  מביע  ומונרכיה,   de vulgari  eloquentia-ב בייחוד  מיצירותיו,  בכמה 
השונות והרבגוניות. בחיבורו העוסק בשפה, לשם דוגמה, אחת מטענותיה של שפת המקום 

שלמה  השמינית  שהספרה  בעוד  כי  הסביר  הוא   .1320 לינואר,  ב-20  דנטה  הרצה  עליה  ויבשה  מים  בסוגיית   .34
ביחס לחומר שלה, בכל זאת שורר בה מצב של רבגוניות ביחס לכוחותיה. היה זה מן ההכרח שבספרה זרועת 
גופים  באמצעות  שונים  כוחות  להפעיל  שתוכל  מנת  על  לעינינו,  הנראים  בחלקיה  שונות  תשרור  הכוכבים 

שונים.
הדיון  נערך  שם  הטוהר,  טור  של   25 קנטו  את  לקוראים  מזכירה  למקרוקוסמוס  המיקרוקוסמוס  בין  ההקבלה   .35
סתירה  הירח,  שעל  הכתמים  אודות  יותר  המאוחר  בדיון  גם  כמו  ובו,  האנושית,  הנפש  של  בריאתה  אודות 

הגיוון. את  ראה  שדנטה  בעוד  נפרדות  ישויות  הציג  המקרים  בשני  אשר   ,)averroes( רושד  אבן  דברי  של 
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שהיא  אף  בה,  משתמש   ,“totus orbis” העולם,  שכל  העובדה  כלליותה,  היא  לעדיפות 
שלא  אנחנו,  שכן  לשפה  זקוקים  "אנו   .)4  .1  .1( שונים  מילים  ואוצרות  למבטאים  מחולקת 
מחשבותינו"  של  רוחנית  השתקפות  דרך  זה  אל  זה  להיכנס  יכולים  איננו  המלאכים,  כמו 
אף  על  שבינינו.  הפערים  על  לגשר  יכולים  אנו  ואין  מזה  זה  שונים  שאנו  מכיוון   ,)1.3.1(
בריאת  את  מדגיש  אינו  דנטה  של  חיבורו  ההבדל,36  של  כבוראו  אלוהים  של  החולף  האזכור 
השונות המנצחת של האל, אלא דווקא את נפילתו של המין האנושי אל תוך השונות: השונות 
בניית מגדל בבל, פעילות שאליה הגענו  זהו מוסר ההשכל של  גאוותנו.  כענישה חמורה על 
ידי  על  מגוונים  מפולגים,  שם  שנפרדנו  עד  השפה,  באותה  בעבודה  ומסייעים  מאוחדים 
הלשונית  ההבדלה   37.)6  .7  .1( משותף  פרויקט  על  לעבוד  עוד  יכולנו  ולא  שונות,  שפות 
של  מתקופתו  האנושית,  ההיסטוריה  בכל  העובר  השני  חוט  שהוא  פוליטי,  לפיצול  מובילה 
מדגיש  איטליה,  האי  בחצי  הרבים  לניבים  בהתייחסו  דנטה.  של  בזמנו  איטליה  עד  נמרוד 
דנטה את הכוונה שפותחה לראשונה בנוגע למגדל בבל, כלומר: ששפה משותפת הנה בגדר 
הצורך  שם  למונרכיה,  גם  עבר  זה  מרכזי  מוטיב  משותפת.  פוליטית  לאג'נדה  מוקדם  תנאי 
נעשה   –  “per unum”  – לעשות  יכול  שהיחיד  שמה  להסבר  מוביל  יחיד  שליט  להצדיק 
קובע  זה  עיקרון  מתוך   .“per plura”  – הרבים  ידי  על  מאשר  היחיד  ידי  על  יותר  טוב  גם 
שדבר  בעוד  טוב,  הנו  אחד  אדם  ידי  על  הנעשה  ש"דבר  העיקרון  והוא  אחר,  עיקרון  דנטה 
יותר,  מקיפות  למסקנות  ומפליג  ממשיך  דנטה   .)2  .14  .1( רע"  הנו  רבים  ידי  על  הנעשה 
לרוע.   –  “multa”  – הרבגוניות  את  ואילו  לב,  לטוב   –“unum”  – האחדות  את  ומקביל 
של  להגדרה  להגיע  לדנטה  לבסוף  מאפשרת  הרבים  לבין  היחיד  שבין  המבוססת  הקוטביות 
כן,  אם  כאן,  הרבים.  עבר  אל  כהתקדמותו  מכך  וכתוצאה  היחיד  של  ערכו  כהפחתת  חטא 
בויד  רואה  בהם  הנובעים מרבגוניות" אשר  וחשד  "אי-נוחות  אותם  למצוא את  בהחלט  נוכל 
כפי  גיסא,  מאידך  העדן  של  עמדתו  דנטה.38  של  בחשיבתו  השלטת  המגמה  את   )Boyde(
שברא  כפי  היקום  של  חיוני  היבט  כאל  לשונות  להסתגל  נכונות  משקפת  להראות,  שניסיתי 

אחדות  למילים  לגרום  היה  יכול  לא  יותר,  הרבה  חשובים  דברים  בין  שהבדיל  האל,  אם  רטורית  תוהה  דנטה   .36
אדם.  עם  בפגישתו  מובדלות  להישמע 

קבוצת  כל  כאשר  חטא.  על  עונש  היה  השפה  של  שגיוונה  הטענה  את  להוכיח  ממשיכה  הבאה  הפסקה   .37
משתמש  הוא  בו  המינוח  את  דנטה  מציג  וה"יחידה",  הנפרדת  שפתה  על  לשונית,  ליחידה  הופכת  בנאים 
הומצא  דומה  באופן  עוד.  קיימת  שאינה  האחדות  את  מבליט  אשר  באופן  האחדות  של  תיאורה  לצורך 
על  לפצות  ביקשו  הדקדוק  של  ממציאיו  השוני.  של  המחלישות  השפעותיו  של  עקיפה  כאמצעי  הדקדוק 
והרומים  היוונים  של  רעיונותיהם  עם  להתחבר  מאיתנו  תמנע  לא  שזו  כדי  השפה,  של  ההשתנות  יכולת 
לשונים.  אותם  הפך  השונה  מקומם  אשר  אלה  גיאוגרפית,  מבחינה  מאיתנו  הרחוקים  אלה  עם  או  הקדמונים 
יותר, אמורה להיות אמצעי גישה לאלה השונים. על אף הפסימיזם האוגוסטיני  השפה, במקום לשנות אותנו 
במחווה  להבחין  ניתן  האנושית,  בגאווה  העוסקים   ,de vulgari eloquentia של  הראשונים  בפרקים  המורגש 
השפה  את  לעצב  בניסיונו  לשיאו  יגיע  אשר  לדנטה  אופייני  אקטיביזם  של  במאפיינים  הדקדוק  לממציאי  זו 

זמנו. של  האיטלקית 
של  קבוע  מאפיין  היא  כי  שנדמה  ליחיד,  כמעט"  המיסטית  ב"הערצה  דנטה  של  להשתתפותו  בהתייחסו   .38
לב  תשומת  בויד  מקדיש   ,)Dante Philomythes, 219( הניאו-אפלטוניות  של  הכללי  הרוח  והלוך  הרגישות 

במונרכיה. הראשון  לספר  מיוחדת 
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 Questio de aqua( והאדמה  המים  בשאלת  דנטה  של  עמדתו  היא  לעדן  סמלית  האל.  אותו 
בגודלם,  מזה  זה  השונים  השמינית  הסֶפרה  כוכבי  על  כותב  הוא  בעוד  שם,  גם   .)et terra

באורם ובצורותיהן של קבוצות הכוכבים שלהם, שם דנטה לב לעובדה ש"הבדלים אלה אינם 
זוהי  נקודת ההשקפה הבולטת בעדן: השונות שברא האל אינה לריק. בה-בעת,  זוהי  לריק". 
את  גם  קובעת  זו  נקודת השקפה  שכן  העדן,  של  לאורכו  דנטה  יתחבט  נקודת השקפה שבה 
דרמטי  באופן  לראשונה  הדבר  שמוצג  כפי  האחדות,  שבממלכת  האחדות  חוסר  של  רוחה 
ּוְטהֹוָרה  ּבֹוֶהֶקת  ִניָנה  "ּפְ לבן,  מצח  על  הפנינה  דימוי  השלישי.  בקנטו  פיקרדה  עם  במפגש 
בתחום  הדקים  השונות  גוני  של  הרעיון  את  חזותי  באופן  מעביר   )14  ,3 )העדן,  ֵמַצח"  ַעל 
כפי  ממש  המצח(  את  והן  הפנינה  את  הן  המכתר  הלובן  זה  )במקרה  מעלה  של  האחדות 
)"נדר"( – אותו   “voto”-ו )"ריק"(   “vòto” שמצד הלשון עושות בהמשך המילים המתחרזות 
שהצורות  הרגל  לעולה  מודיעה  ביאטריצ'ה  שונות.  משמעויות  שתי  להעברת  משמש  צליל 
ם  ְלַקּיֵ לּו  "ִנְכׁשְ אשר  אמיתיים  יצורים  למעשה  הן  לבבואות  חושב  הוא  אותן  אשר  העמומות 
שנשמות  מהצהרתה  המשתמעת  הנוקשה  האנכיות   – שלה  הניסוח   .)30  ,3( ְוֶנֶדר  בּוָעה  ׁשְ
משמש  בנושא  שדיונה  פיקרדה,  ידי  על  נתמך   – אותן  מגלים  אנו  בה  הסֶפרה  אל  ירדו  אלה 
את  מבטל  האלוהי  שהחסד  לנו  מספרת  היא  גיסא,  מחד  אם,  לדו-ערכיות:  ממשית  דוגמה 
גיסא  מאידך   ;)45-44  ,3( ָלּה"  ּדֹוִמים  ִיְהיּו  ַהּכֹל  י  ּכִ ת  ׁשֶ ַהְמַבּקֶ ַאֲהָבה  ּכְ מֹותֹו  "ּכְ שכן  השונות, 
ְסֶפָרה  ּבִ מֹוֵצאת  ְלָוה  "ׁשַ היא  כי  בטענתה  וההקבלה  הזהות  של  משמעותן  את  סודקת  היא 
בהתייחסותה  בשנית  נשמעת  ביאטריצ'ה  של  האנכית  ההטעמה   .)51( ֶתר"  ַהּיֶ ל  ִמּכָ ית  ִאּטִ
העוקצניים  אלה,  יתרון  ערכי   .)55  ,3( ית"  ָהִאּטִ ֶפָרה  ּסְ ּבַ אן  ּכָ ֵננּו  ּכָ "ּוִמׁשְ לגורלה:  פיקרדה  של 
למצוא  הבעיה  את  ביותר  הברורים  במונחים  המביע  הרגל,  עולה  את  מרשימים  בפונטציה, 
ומנושלות  משוללות  חשות  שהן  מניח  הוא  מאחרות;  יותר  נמוך  במקום  השוכנות  נשמות 
לשכון  הן  מבקשות  ודאי  האל.39  של  באהבתו  שלמה  ומהיכללות  העדן  בגן  מלאה  מחברּות 
על  להימנות  וכן  יותר,  מלא  באופן  להשתתף  יותר,  לראות  יוכלו  שם  יותר,  גבוה  במקום 

האל: של  "חבריו"  של  הפנימי  החוג 

על  מתקבל  הרבגוניות,  ידי  על  שנוצרו  הדרגות  שקיימות  היכן  כי  ומניח  אנושיים  במונחים  חושב  הרגל  עולה   .39
בטור  דוקטרינרי  באופן  מוסברת  משיתוף,  כתוצאה  מופחתת  אינה  שהאהבה  העובדה  קנאה.  שתשרור  הדעת 
של  פניו  את  הנשמות  מקבלות  שם  בעדן,  דרמטי  באופן  מבוטא  הדבר  הקנאה;  חטא  של  כתיקונו  הטוהר, 
הטוהר  בטור  המופיעה  הדוקטרינרית  הפסקה   .)105  ,5( ַאֲהָבֵתנּו"  ה  ַיְרּבֶ ר  ֲאׁשֶ ֶזה  הּו,  "ִהּנֵ בקריאה,  הרגל  עולה 
ביסודה של האהבה  המונחת  את הסתירה  ב"יותר", המסמל  עושה  הנמרץ שהיא  בשימוש  העדן  את  מטרימה 
ַיד  ּבְ ְוָכְך   / ַח  ִיְתַלּקֵ ַהֶחֶסד  ה  ַהּזֶ קֹום  ּמָ ּבַ ְך  ּכָ  / נּו',  ּלָ 'ׁשֶ ַהּטֹוֲעִנים:  ִיְרּבּו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ י  "ּכִ שאינה מופחתת כי אם מחולקת: 
הטוהר,  ָהאֹוֲהִבים" )טור  ִיְרּבּו  ַאֲהָבה,  ַעל  ּתַ ן  ּכֵ  / העדן  ַגן  ּבְ רּוחוֹת  ְתַרּבּו  ּיִ ׁשֶ ָכל  "ּכְ ר.";  ְוֹאׁשֶ ַהּטֹוב  ִיְרּבּו  ִאיׁש  ל  ּכָ
15. 57-55, 74-73(. דנטה מעלה את נושא הקנאה מפורשות כשהוא נמצא בחברתם של הקדושים בגן העדן 
האלוהית  הברכה  לגבולות  עד  מגיעה  הנשמות  מן  אחת  כל  שכן  קיימת;  אינה  שהקנאה  ומסביר  בקונביביו, 
רבים  אנשים  בעבור  זאת,  "עם  זו:  בעיה  פתרו  זאלסקי,  פי  על  העדן,  גן  של  מודרניים  חזיונות  עצמו.  שלו 
הנשמות  דירוג  הרעיון של  עצם  את טעמה;  דבר,  בסופו של  איבדה,  העדן  גן  של  הרבגוניות  כי  נדמה  בימינו, 

.)Otherworld Journeys, 60( הטבעיות"  הדמוקרטיות  בנטיותינו  פוגע 
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ֶחְלְקֶכם  ּבְ ִאם  ם  ּגַ ִלי,  ָנא  ִאְמרּו  ֲאָבל 
בֹּהַ  ּגָ ּכֹן  ִלׁשְ ְרצּו  ּתִ ֲהלֹא  ם,  ַאּתֶ ֵמִחים  ׂשְ

 ? ָהֱאלֹּהַ ֶחֶסד  ּבְ ִלְרחֹץ  אן,  ִמּכָ יֹוֵתר 
)66-64  .3 )העדן, 

שבשוני,  הקלון  אות  את  רק  רואה  הוא  כי  רב  בהיגיון  מרמזת  הרגל  עולה  בפי  יותר  המילה 
מהותי,  באופן  הגבולות  את  לטשטש  ובמקום  לו,  ולהסביר  להמשיך  פיקרדה  מוכרחה  כן  ועל 
שכן  בהבדל,  חשות  אינן  אומרת,  היא  כך  הנשמות,  פסיכולוגי.  באופן  אותם  מטשטשת  היא 
ברשותן.  שכבר  מה  את  ורק  אך  לרצות  להן  הגורמת  האל,  של  אהבתו  ידי  על  הושתק  רצונן 
אינו  זה  ודבר  רצון האלוהים,  רצונן את  יתאם  לא  אז  או  יותר,  גבוה  ביקשו לשכון במקום  אם 
והדבר  הרבים,  ידי  על  היחיד  של  מוסכמותיו  קבלת  היא  העדן  גן  של  מהותו  למעשה,  ייתכן. 
לרצונו,  בהתאמה  כרוכה  שלוותם  אכן,  ההיררכית.  מפריסתם  רצון  שבעי  שהרבים  לכך  גורם 
פיקרדה  של  דיונה   .)85  ,3( לֹוֵמנּו"  ׁשְ ֶחְפצֹו  ּבְ י  "ּכִ המפורסמת:  השורה  כך  על  שמעידה  כפי 
המשתקפים  במעברים  ביותר  הבולטת  ובצורה  לשוני  באופן  המוסכמות  קבלת  את  מביע 
היא   .)81  ,3( ֶחְפֵצנּו"  ִלְהיֹות  הֹוֵפְך  ָהֱאלֹּהַ  ֵחֶפץ  ְך  "ּכָ הרבים:  של  לאושרם  היחיד  של  מאושרו 

העדן:  של  הראשון  הקנטו  מתוך  האחדות  של  הנפלא  בדימוי  דבריה  את  מסיימת 

ׁשֹוֵפַע,  ֵאָליו  ָים  ...הּוא   
ִאם  ִהיא  ְוַאַחת  ּבֹו.  ְוֶנֱאָסף  ֵיׁש  ל  ּכָ

ַבע.  ַהּטֶ אֹוָתם  ָרא  ּבָ אֹו  ֵהם  ֶחְפצֹו  רּוֵאי  ּבְ
)87-85  .3 )העדן, 

ניסיונה  כן  ועל  זאת,  בכל  קיימים  הם  אך  הקיום",  ב"אוקיינוס  חלק  לקחת  מאושרים  הרבים 
ָכל  ּבְ ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ יַצד ֶזה  ּכֵ י  ה ֵאפֹוא ֵהַבְנּתִ הנמרץ של פיקרדה להביע אחדות מניב את הסתירה: "ִהּנֵ

 .)90-88  ,3( ה"  ְלַמּטָ ִמְמָטָריו  ֶאת  מֹוִריד  ֶוה  ׁשָ ּבְ לֹא  ָהָרם  ַהּטֹוב  י  ּכִ ַאף  ֵעֶדן,  הּוא  ָמקֹום 

חסד  זאת,  עם  יחד  שווה;  במידה  טובים  הרקיעים  כל  כלומר,  בשמים,  מקום  בכל  נמצא  העדן 
האלוהים אינו מחולק באופן אחיד. זהו רעיון שאנו יכולים לקבל רק אם נפסיק לחשוב במונחי 
זהה אף  יקבלו ערך  נכסי המקרקעין השמימיים  ניתקל בבעיה, שכן כל  כן  ומרחב; אם לא  חלל 
אינו  האלוהים  חסד  אם  כך,  על  נוסף  ושירותים.  טובות  אותם  את  מקבלים  הם  שאין  פי  על 
מחולק בשווה, הרי שהוא מחולק בהכרח על פי עקרון יותר ופחות. כך חוזרים אנו אל הסתירה 
כי אם  ניסה ממש ליישב  העדן, סתירה שדנטה לא  המתגלמת בשלוש השורות הראשונות של 
אם  גם  אחרת.  מבט  מנקודת  מכן  ולאחר  אחת  מבט  מנקודת  לראשונה  אותה  כשקרא  לבחון, 
למעשה  היה  יכול  שדנטה  בעיה  אינה  והרבים  היחיד  שבעיית  הנחה  נקודת  מתוך  יוצאים  אנו 
זו  סתירה  על  התענג  משוררנו  כי  שנדמה  לעובדה  לב  לשים  זאת  בכל  אנו  יכולים  ליישב, 
מיד  מעמידה   – באחדות  בעבר  שדגלה   – פיקרדה  זו  לגישה  בהתאם  להסוותה.  ביקש  ולא 
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כנו,  במבחן את תבונתו הפתאומית של עולה הרגל, בכך שהיא מחזירה בנאומה את השוני על 
זה  עניין  חוסר  קיים  כן,  אם  מדוע,   .)98  ,3( רּום"  ּבָ ִביָרה  "ּגְ בתור  הקדושה  קלרה  את  ומזכירה 
ידי "אוקיינוס הקיום"? מלבד העובדה שהוא  בשימורה של האחדות המטאפורית שהושגה על 
השני,  הקצה  את  מכן  ולאחר  שלו  הדילמה  של  אחד  קצה  מבכר  בהכרח  כן  ועל  סתירה,  מתאר 
זה  צורך  מדגים  הוא  לכתוב.  מנת  על  לשונּות  כזקוק  עצמו  ומתאר  לעשות  מגדיל  אף  דנטה 
באופן דרמטי בפתיחתו של הקנטו הרביעי, שם מתוארת אי-ודאותו של עולה הרגל, שבפניה 

חשיבות: של  מידה  באותה  לשאול  הוא  מבקש  אותן  שאלות  שתי  עומדות 

ּוֶמְרָחק,  ַטַעם  ֵוי  ׁשְ ַמֲאָכִלים  ֵני  ׁשְ ין  ּבֵ
ָרָעב,  ְמֵזה  ָימּות  י  ָחְפׁשִ ָרצֹון  ַעל  ּבַ
יהּו;  ּפִ ֶאל  ָהִביא  ּלְ ַמה  ר  ְיַבּכֵ ֶטֶרם  ּבְ

ֶרף  ַהּטֶ ְזֵאֵבי  ֵני  ׁשְ ין  ּבֵ ב  ִנּצָ ֶלה  ַהּטָ ְך  ּכָ
ַחד;  ִמּפַ קֹוֵפא  ְוהּוא  ַנִים,  ְ ַהּשׁ רֹו  ׂשָ ּבְ חֹוְמִדים 

ַצִיד.  ֶלב  ּכֶ ְך  ּכָ ס  ְמַהּסֵ לֹות  ַאּיָ י  ּתֵ ׁשְ ּוֵבין 

זֹאת  ִעם  ִתיקֹוַתי,  ׁשְ ַעל  א  ּגֵ י  ֵאיֶנּנִ ן  ּכֵ ַעל 
ָהיּו.  ָסֵפק  ִרי  ּפְ י  ּכִ ֶהן,  ּבָ ִנְכָלם  ֵאיִני 
י.  ּתִ ֶהְחַרׁשְ ִגינֹו  ּבְ ׁשֶ ַהֶהְכֵרַח  ֶזה  ָהָיה 

)9-1  .4 )העדן, 

כאן לשונה של האחדות הופכת לשפתו של הקיפאון, שכן עולה הרגל מגלה ששתי השאלות 
לשאול  יכול  הוא  אין  כן  ועל  מידה,  באותה  מפתות  ביאטריצ'ה  בפני  להציב  מבקש  הוא  אותן 
תיאבון  ומעוררות  רחוקות  ארוחות  שתי  בין  המצוי  לאדם  הוא  משול  מהן.  אחת  לא  אף 
שתי  בין  המצוי  לכלב  שווה;  במידה  מבהילים  זאבים  שני  בין  המצוי  לכבש  מידה;  באותה 
המסוכלת  תשוקה  של  דימוי  הנו  הללו  הדימויים  מן  אחד  כל  מידה.  באותה  מושכות  איילות 
ועומד,  תלוי  השוני.  של  העדרו  ובשל  השוויון  בידי  הפועל  אל  מהוצאה  מנועה  זהּות,  בשל 
הפואמה  גם  סמלי  באופן  כן  ועל  להמשיך,  יכול  הוא  אין  קיפאון;  של  במצב  הרגל  עולה  נתון 
ידי התקדמותו האינטלקטואלית  נקבעת על  העדן  יכולה להמשיך. מכיוון שהעלילה של  אינה 
קיפאונו  מהם,  המופקים  והפתרונות  שונים  ספקות  של  הבעתם  ידי  על  וכן  הרגל,  עולה  של 
ללא  כנה  על  הושבה  אלמלא  כולו  הטקסט  על  בהמשך  משתלט  שהיה  הקיפאון,  את  מסמל 
מניעה  ביאטריצ'ה  למעשה,  חדשה.40  ושפה  חדשים  ספקות  של  בדמותם  השונּות,  הרף 

בהכרזתה:  היררכיה  מבססת  שהיא  בשעה  העלילה  את  מחדש 

ִליל  "ַהּצְ את  חווה,  שהוא  החידוש  את  להבין  ברצון  הרגל  עולה  מוצף  שבו  העדן,  של  הראשון  בקנטו  כבר   .40
יַע  ְלַהְרּגִ "ְלַמַען  פיה  את  פותחת  כשהיא  תשוקתו  את  משככת  ביאטריצ'ה   ;)82( ַהּזַֹהר"  ַרב  ַהּבַֹהק  ַהּלֹא-ָידּוַע, 
בּוָכה ָהִראׁשֹוָנה" )94(, מתעורר  י" )86(. אך שלוותו בת-חלוף היא; בברגע שהוא נפטר מן "ַהּמְ ַנְפׁשִ ֶאת ַסֲעַרת 
השקט  אחר  הרגל  עולה  את  המוביל  החיפוש   .)96( י"  ָנַפְלּתִ ִנית  ׁשֵ ה  ִהּנֵ ֵעצֹות  ָאְבַדן  ַפח  "ּבְ חדש:  ספק  בו 

לשתיקה. כלומר,  כמשמעו,  פשוטו  לשקט  בהכרח  המשורר  את  מוביל  הרוחני, 

Dante Book 3.indb   376 6/7/2009   2:11:56 PM



377
אחרית דבר

ָקל  ִמׁשְ וֹות  ׁשְ רֹוְבצֹות  לּו  ַהּלָ ֵאלֹות  ְ ַהּשׁ י  ּתֵ ׁשְ
ר  ֲאׁשֶ זֹו  ּבְ ֵאפֹוא  ח  ֶאְפּתַ בּוָנְתָך,  ּתְ ַעל 

טֹוֶמֶנת.  ְלֶהְגיֹוְנָך  ְרֵעָלה  ּתַ ַמְלּכֶֹדת 
 )27-25  .4 )העדן, 

מחליפה  היא  הרגל,  עולה  חש  בו  הסתום  המבוי  מן  להתנתק  מנת  על  להתקדם,  מנת  על 
למעשה  מזהה  היא  הרגל,  עולה  בעיני  הזהות  השאלות  שתי  מבין  בשוני:  האחדות  את 
השוני  קודם.  משיבה  היא  עליה  כן  ועל  יותר,  רעילה  מלכודת  שטומנת  כזו  מהן  אחת  את 
ולהיעצר  סיום  לכדי  מלהגיע  הפואמה  את  סמלי  באופן  כן,  אם  מונע,  ביאטריצ'ה  שמעלה 
חייו  כולל  בזמן,  המתקיימים  חיים  לכל  חיוני  השוני  זמנה.  הגיעה  שטרם  מאחדות  כתוצאה 
באמצעות  גם  כמו  ביאטריצ'ה  של  התנהגותה  באמצעות  זאת  מבטא  ודנטה  השיר,  של 
ידגיש באופן מילולי  בחירותיה המילוליות. רק בשלוש השורות האחרונות של הפואמה הוא 
גם  ולכן  ופחות  ל יותר  שמֵעבר  המצב  את  הסופית,  המנוחה  ואת  העילאית  האחדות  את 
אל  המסע  יגיע  אז  או  לשוני,  בתשוקה  עוד  יגיב  לא  הלב  רצון  שבו  המצב  לשירה:  מֵעבר 

סיומו.41 
הדוקטרינה שהציג  הרגל לתהות אם  עולה  הירח מביאה את  ברקיע  הנשמות  נוכחותן של 
הקובעים  המקומיים  הכוכבים  אל  ושבות  הנשמות  נובעות  פיה  על  שלו,  בטימאיוס  אפלטון 
יותר  למסוכנת  מחשיבה  שביאטריצ'ה  האמונה  זוהי  היא.  נכונה  אכן  פריסתן,  ואת  טבען  את 
כן רואה היא לעצמה חובה לעסוק בה תחילה. )העובדה  ועל  לבריאות הנפש של עולה הרגל, 
הזמני  הממד  את  להדגיש  נוספת  דרך  הנה  קודם  בה  דנה  אך  שנייה  אותה  מקטלגת  שהיא 
על  אותו.(  הפותח  השמיימי  התוַאם  עם  הסמלי  המפגש  לאחר  בסיפור,  המובלט  וההיררכי 
עם  הנפש  את  אפלטון  של  המדאיג  זיהויו  בעניין  טעותו  על  הרגל  עולה  את  להעמיד  מנת 
שוכנות  הנשמות  שכל  חד-משמעית  בהצהרה  דבריה  את  ביאטריצ'ה  פותחת  שלה,  הכוכב 
פגישתו  בסיס  על  מאמין  שהוא  כפי  הרקיעים,  בין  פזורות  הן  אין  האל:  עם  יחד  באמפיריום 
מן  אחד  לא  אף  שבשרפים,  הנעלה  לא  הראשון.  בחוג  למעשה  הן  מאוחדות  פיקרדה;  עם 
אשר  הנשמות  שוכנות  שבו  מזה  שונה  לרקיע  שייכים  הקדושה,  מריה  לא  אפילו  הקדושים, 
מבחוץ,  מאוחדת  אף שהן  על  זאת,  עם  יותר.  מבורכים  הם  אין  גם  עתה,  זה  פגש  הרגל  עולה 
מי   – יכולתה  פי  על  שונה,  במידה  מבורכת  מהן  אחת  כל  שכן  מבפנים,  הנשמות  מובדלות 

האלוהית:  בנשימה  לחוש   – פחות  ומי  יותר 

תשוקה  המסמלת  ביאטריצ'ה  לעבר  מבטו  את  הרגל  עולה  מעביר  פיקרדה  של  צלליתה  היעלמות  לאחר   .41
ָיָצא   – ָרה  ּטָ ַלּמַ ב  ׁשָ ָאז  ֵמַעִין,/  ְלָתה  ּכָ ׁשֶ ַעד  ר,  ֶאְפׁשָ ַרק  ׁשֶ ָכל  ּכְ ֱעֶלֶמת,/  ַהּנֶ אֹוָתּה,  ה  ִלּוָ ִטי  ַמּבָ "עֹוד  יותר:  גדולה 
אקווינס  תומס  בעניין התקדימים של   .)127-124  ,3 )העדן,  יַאְטִריֶצ'ה"  ּבֵ ֶצֶלם  ּבְ ר  ַהְיׁשֵ ֵעיַני  ְבקּו  ּדָ  / ֵאֶליָה.  י  ִלּבִ
 Warren Ginsberg, “Place and dialectic in Pearl and ראו:  העדן,  של  הרביעי  הקנטו  בתחילת  המופיעים 
גינסברג רואה בקיפאונו של עולה  dante's Paradiso”, English Literary History 55, 1988: עמודים 753-731; 

 .)747 )עמוד  המבורכים"  נהנים  ממנה  המושלמת  לשלווה  אנושית  "מקבילה  הקנטו  של  בתחילתו  הרגל 
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 , ֱאלֹּהַ ְלֵחיק  ְקרֹוִבים  ֵרת,  ׁשָ ַמְלֲאֵכי  לֹא 
-ּוְבַחר  יֹוָחָנן  לֹא  מּוֵאל,  ׁשְ ה,  מֹׁשֶ לֹא  ם  ּגַ

ה, ַמִרּיָ לֹא  -ֲאִפּלּו  מֹות  ׁשֵ ֵני  ְ ִמּשׁ ֶאָחד 

ָהֵעֶדן  ה  ִמּזֶ ַאֵחר  ַמִים  ׁשָ ְזבּול  ּבִ ִבים  יֹוׁשְ
ְלָפֶניָך,  ָרִאיָת  אן  ּכָ ׁשֶ מֹות  ׁשָ ַהּנְ ל  ׁשֶ

ה,  ֵמֵאּלֶ ה  ִיְרּבֶ ְולֹא  ם  ְזַמּנָ ִיְפַחת  לֹא  ם  ּגַ

ן,  ְפַאְרּתָ ּתִ ֶאת  ּתֹוְרמֹות  ִראׁשֹון  ְלחּוג  ן  ּלָ ּכֻ
ָהעֶֹנג  י  ַחּיֵ ת  ִמּדַ ֶאְצָלן  ׁשֹוָנה  י  ּכִ ַאף 

ַצח.  ַהּנֶ יַמת  ְנׁשִ ֶאת  ָלחּוׁש  ָרן  ׁשְ ּכָ י  ּפִ ַעל 
)36-28  .4 )העדן, 

של  לשלילתה  הראשונות  השורות  שבע  מוקדשות  זו  פסקה  המרכיבות  השורות  תשע  מבין 
באופן  בטקסט  הנוכחות  ההיררכיה,  של  לקיומה  העדינות  התזכורות  שגם  נדמה  השונות. 
הדרך  את  לסלול  כוונתן  ראשון"(,  "חוג  בביטוי  "ראשון"  המספר  שם  למשל  )כך  מילולי 
ּתֹוְרמֹות  ִראׁשֹון  ְלחּוג  ן  ּלָ "ּכֻ בשורה  לשיאה  המגיעה  ההיררכיה,  על  האחדות  ניצחון  להכרזת 
ולאחר  קצותיו,  בשתי  במקל  לאחוז  מתכננת  ביאטריצ'ה  פיקרדה,  כמו  אך  ן".  ְפַאְרּתָ ּתִ ֶאת 
בשתי  ההיררכיה  את  שוב  מזכירה  היא  שורות,  שבע  לאורך  האחדות  של  בשבחה  שדיברה 
ַצח."  ַהּנֶ יַמת  ְנׁשִ ֶאת  ָלחּוׁש  ָרן  ׁשְ ּכָ י  ּפִ ַעל  ָהעֶֹנג  י  ַחּיֵ ת  ִמּדַ ֶאְצָלן  ׁשֹוָנה  י  ּכִ השורות האחרונות: "ַאף 
זאת  בכל  יש  "שונה",  התואר  מן  שמשתמע  כפי  גיסא,  מאידך  אולם  העדן,  בגן  שונּות  אין 
שוני. דוגמה זו הנה בגדר ביטוי מחודש של הסתירה התפיסתית שהועלתה לראשונה בשלוש 
בשורות:  המתגלם  הרעיון  על  יותר  מוטעמת  חזרה  המהוות  העדן,  של  הראשונות  השורות 
מֹוִריד  ֶוה  ׁשָ ּבְ לֹא  ָהָרם  ַהּטֹוב  י  ּכִ ַאף  ֵעֶדן,  הּוא  ָמקֹום  ָכל  ּבְ ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ ֶזה  יַצד  ּכֵ י  ֵהַבְנּתִ ֵאפֹוא  ה  "ִהּנֵ

 .)90-88  ,3( ה"  ְלַמּטָ ִמְמָטָריו  ֶאת 
הדעות  הוגי  של  בדרכם  דנטה  הלך  שונות,  במידות  קיימת  האלוהית  הברכה  כי  בקובעו 
להיות  יכול  אחד  שאדם  "הייתכן  השאלה,  את  מעלה  דוגמה,  לשם  תומס,  השראה.  לו  שהיוו 
ואין  שונות,  במידות  "מתקיים  האושר  שכן  בחיוב,  כך  על  ומשיב  מרעהו?"  יותר  מבורך 
דומה  אקווינס  שמספק  ההסבר   42.)1a2ae.5.2 התיאולוגיה,  )מכלול  מצב"  בכל  זהה  הוא 

תומס  מציב  שכנגדם  אחר,  מאדם  יותר  מאושר  להיות  יכול  אחד  אדם  כי  הטענה  את  המכחישים  הנימוקים    .42
הקנאה: ולאפשרות  לשוויון  בנוגע  הרגל  עולה  של  להנחותיו  ביחס  מאלפים  הנם  עמדתו,  את 

לזכור  יש  תמיד.  שווה  טובים  מעשים  על  הפרס  ולכן  טובות,  מידות  על  גמול  הנו  האושר  אריסטו,  פי  על   .1
שווה  תמורה  מסמל  גרגוריוס  של  פרשנותו  פי  שעל  מה  פרוטה,  קיבל  מהם  אחד  שכל  הכורמים  משל  את 

הנצח. בחיי 
הנעלה  מן  יותר  נעלה  להיות  יכול  ומה  ביותר,  והנעלה  הטוב  הדבר  הנה  האלוהית  הברכה  כך,  על  נוסף   .2
יותר מן הברכה האלוהית  נעלה  יכולה להיות  כן הברכה האלוהית השורה על נשמה אחת אינה  ביותר? על 

אחרת. נשמה  על  השורה 
של  רצונותיהם  את  משביע  שהוא  הרי  ק,  ומסּפֵ מוחלט  טוב  משמעותו  שהאושר  כיוון  כך,  על  בנוסף   .3
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ששמחתו  ככל  שכן  מרעהו,  יותר  מבורך  להיות  יכול  אחד  "אדם  ביאטריצ'ה:  של  סברה  מאוד 
שהוא  מכיוון  יותר  עמוקה  להיות  שמחתו  יכולה  ולמעשה  יותר;  מבורך  הוא  כך  יותר  עמוקה 
לדנטה  שהיוו  הדעות  הוגי  אין  זאת,  עם   43.)16:121 )שם,  אותה"  לקבל  יותר  ומתאים  פתוח 
האלוהית  הברכה  של  השונות  למידותיה  הולם  ייצוג  למצוא   – שלו  בבעיה  עוסקים  השראה 
באחדותו  מלא  חלק  לקחת  מאיתנו  מונעת  אינה  אך  במינו  ליחיד  מאיתנו  אחד  כל  ההופכת 
זו,  בעיה  של  הייצוגיים  בהיבטים  דנטה  עוסק  לעומתם  דנטה  העדן.  גן  של  הבחנתו  ובחוסר 
בעקיפין  למעשה  מבטא  הרגל,  עולה  בפני  עצמן  את  לתאר  הנשמות  של  עניינן  ובאמצעות 

היצירה: כמחבר  עצמו  דנטה  של  עניינו  את 

זֹו  ְסֶפָרה  ּבִ י  ּכִ לֹא  ְלָפֶניָך,  ֵהן  ִנְגלּו 
ְלָך  ֶהְראּו  ַאְך  ֵהן  ָנן,  ּכְ ִמׁשְ ֶאת  ָקְבעּו 

ַמִים.  ׁשָ ְרֵמי  ּגַ ִמְכלֹול  ין  ִמּבֵ מּוְך  ַהּנָ ֶאת 

ּתֹוֶאֶמת.  ָגְתָך  ַהּשָׂ ר  ּכֹׁשֶ ֶאת  זֹו  ֶרְך  ּדֶ ַרק 
יָך,  חּוׁשֶ ּבְ ָאַצְרּתָ  ָבר  ּכְ ׁשֶ ָבר  ּדָ ַרק  י  ּכִ

ְוַדַעת.  יֹון  ְלִהּגָ ּתּוַכל  ְלַהְתִאימֹו 

דֹוׁש  ַהּקָ ֶפר  ַהּסֵ ַמּדּוַע  ה  ּבָ ַהּסִ זֹו 
ַרְגַלִים,  ֵאל  ּבָ מֹוֶנה  יל,  ּפִ ַמׁשְ ִלְתבּוַנְתֶכם 

ַאֶחֶרת. ָנתֹו  ּוָ ּכַ זֹאת  ִעם  ַאְך  ָיַדִים, 

ָאָדם  ְלבּוׁש  ּבִ ִהיא  ם  ּגַ ַהּקֶֹדׁש  ת  ּוְכֵנִסּיַ
ִעּמֹו,  ּוִמיָכֵאל  יג  ּצִ ּתַ ְבִריֵאל  ּגַ ֶאת 

ֵעיַנִים.  ְמאֹור  יב  ֵהׁשִ ה  ְלטֹוִבּיָ  – ּוְרָפֵאל 
)48-37  .4 )העדן, 

על- מציאויות  לייצג  הבעיה  של  המחשה  בפירוש  זוהי  ְלָפֶניָך";  ֵהן  "ִנְגלּו  גלוי,  הייצוג  כאן 
ביקשו  ביאטריצ'ה,  שמסבירה  כפי  הנשמות,  החושים.  באמצעות  נתפסות  אינן  אשר  טבעיות 

יכול  לא  ודאי  אז  או  היה חסר,  לא  דבר  לא מולא: אם  עדיין  בטוב  צורך אחד  לו  כן  היה  לא  הבריות. הדבר 
יכול  לא  אחר  אדם  ואף  הוא  שמאושר  או  מאושר,  איננו  שאדם  או  כך,  אם  מזה.  גדול  טוב  להתקיים  היה 

 .)Blackfriars 1969, 16:121( ממנו  מאושר  להיות 
התיאולוגיה  מכלול  גם  וראו  זו.  סוגיה  לפתור  מנת  על  הכורמים  במשל  השתמש  פנינה  מחבר  שגם  מעניין   
על  יותר  מושלמת  בצורה  נראית  האל  של  מהותו  "האם  השאלה,  על  בחיוב  אקווינס  עונה  שם   ,1a.12.6
כולם את מהותו של  "אילו ראו אכן  ידי אדם אחר?" שוב מתמקד הדיון בשוויון:  ידי אדם אחד מאשר על 
שהכוכבים  פאולוס,  הקדוש  של  לטענתו  מנוגד  הדבר  אך  הנצח;  בחיי  שווים  כולם  היו  שווה,  במידה  האל 

בבהירותם.  מזה  זה  שונים 
של  הפילוסופיה  היא  כאן  הבסיס  את  המהווה  "הפילוסופיה   ,)Thomas Gilby( גיבלי  של  פרשנותו  פי  על   .43

.)Blackfriars 1969, 16:121( משתנים"  בערכים   ,magis et minus ופחות,  יותר  ומעט,  הרבה 
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את  מוחשיים  במונחים  לייצג  דרך  למצוא  הרגל,  עולה  של  לטובתו  זו  בעיה  על  להתגבר 
בחרו  הרגל  עולה  של  מגבלותיו  בשל  הרוחני.  מצבם  שהיא  לחושים,  שמעבר  המציאות 
לנטייתן הרוחנית, על  פני הרקיעים השונים המקבילים  זמני לפרוס עצמן על  באופן  הנשמות 
יתרה  אחרת.  בצורה  להבין  יוכל  לא  הרגל  עולה  שאותה  הרוחנית  המציאות  את  לבטא  מנת 
ייצוגו של האל  בין  בחובה הקבלה מרומזת  ביאטריצ'ה כמסקנה הטומנת  כפי שמוסיפה  מכך, 
המידות  את  להבין  הרגל  מעולה  היה  שנבצר  כשם  בקומדיה,  דנטה  של  ייצוגו  לבן  בתנ"ך 
זו  פשטנית  דרך  עצמן  על  קיבלו  אילולא  הנשמות  נתונות  בהן  האלוהית  הברכה  של  השונות 
העל- האמיתות  את  להבין  כלל  בדרך  יכלו  לא  האדם  שבני  לומר  ניתן  כך  עצמן,  את  לתאר 
אותן  והביע  מן האמיתות הללו  כמה  במכוון  בתנ"ך, אלמלא פישט הטקסט  הנכללות  טבעיות 
של  בסופו  אנושית.  לצריכה  שמתאימה  בדרך  החושים,  ידי  על  יותר  טוב  שייתפס  באופן 
שנדמה;  כפי  נפרדים  לרקיעים  מוקצות  אינן  העדן  בגן  הנשמות  שגה:  כן,  אם  אפלטון,  דבר 
ליכולתיו  המותאמת  בדיונית  פדגוגית  מהפשטה  כתוצאה  ייצוגי,  כאמצעי  רק  כך  נראות  הן 

הרגל. עולה  של  המוגבלות 
ככל  כנה  מלהיות  היא  רחוקה  כסוגיה,  הייצוג  אופן  את  בכנות  מבליטה  זו  פסקה  אם  גם 
יצירי  בגדר  שהן   – הנשמות  באמצעות  למעשה  להביע  שהיא  הסופית,  למטרתה  נוגע  שהדבר 
להסכים  מצדנו  טעות  זו  תהיה  עצמו.  המחבר  של  עניינו  את   – המחבר  של  הבדיוניים  רוחו 
את  המופרזת  הדגשתם  על  כפשוטם,  אותם  ולקבל  ביקורת,  ללא  ביאטריצ'ה  של  דבריה  עם 
מוקדמת  ביקורתית  מסורת  מצד  טעות  זו  שהייתה  כפי  ממש  העדן,  גן  של  המטאפורי  מעמדו 
גן העדן מוצגת כאשליה,  גם אם ההיררכיה של  ביאטריצ'ה. שכן  יותר להתעלם מאזהרתה של 
פיוטית מעשית  כתכלית  גם  היא משמשת  הרגל,  עולה  לטובתו של  סיפורי שהתקבל  כאמצעי 
לקבוע  שניתן  במונחים  סיפורית/יצירתית,  מבט  מנקודת  בה  נתבונן  אם  הבדיה.  מן  הרחוקה 
איננה  השונים  הרקיעים  ידי  על  שנוצרה  שהחלוקה  נגלה  הדף,  על  למעשה  שנמצא  מה  פי  על 
הטמון  ההבדל  ביותר:  האמיתית  הפיוטית  המציאות  את  נאמנה  משקפת  ולמעשה  בדיונית, 
כפי  הרגל,  לעולה  רק  לא  מועילה  העדן  גן  של  ההיררכיה  אחרות,  במילים  עצמה.  בשפה 
עבור  יעבור  בל  חוק  לנו–  לגלות  שלא  נחוש  שהוא  אף   – גם  היא  המשורר,  לנו  שמספר 
לדרך  זקוק  המשורר  העדן.  את  לכתוב  כמשמעו,  פשוטו  היה,  יכול  לא  בלעדיה  המשורר. 
בדרכו  עומד  אינו  דבר  הטוהר  ובטור  בתופת  זמן.  פני  על  העדן  את  לפרוׂש  יוכל  שבאמצעותה 
נרטיבית למה שאוגוסטינוס מכנה ה- אנלוגיה  פריׂשה לשונית מוגדרת שהיא  ליצור  דנטה  של 
החומריים  העולמות  את  לנו  להראות  הוא  שם  לעשות  המשורר  שעל  כל  הזמן;44  של   distentio

שהוא בגדר ייצוגו של העולם הרוחני, מבנה זה עומד בסתירה  בהם לכאורה ביקר. אולם בעדן, 
עם  כולן  המאוחדות  הנשמות  של  האחדות,  של  עולמה  זהו  בסיסיות:  תפיסתיות  יסוד  להנחות 
סיפורי  מרחבי/  זמני/  רצף  ללא  זאת,  עם  יחד  והזמן.  המרחב  ידי  על  עוד  נבדלות  ואינן  האל 
דה  זאת  שציין  כפי  למעשה,  המשורר  הראשונים,  השירים  בשני  והמסע  הטקסט  תומכים  בו 

זה  במונח  משתמש  שאוגוסטינוס  בעוד   ,23  .11 בעדן,  מוגדרת"  גלויה,  "לשון  מזכיר  דנטה  של  תומס   .44
.23  ,11 בוידויים,  לזמן  בהתייחסו 
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ואם מבקש  ייצוגי.  בכשל  נתון  להסיק את המשתמע מהבחנתו,45  מבלי   )de sanctis( סנקטיס 
הרי  מיסטי,  הייקו  ולא  נרטיביים  קנטי  ושלושה  שלושים  האחרון  הדמיוני  בעולמו  לחבר  דנטה 
בשני  שיצר  ולִמדרגים  לחוגים  המקבילה  כלשהי  מבנית  שונות  זה  בעולם  להתקיים  שחייבת 
הכרחית  מבנית  מערכת  מהווה  הרקיעים  של  ההיררכיה  שלו.  הקודמים  הדמיוניים  העולמות 
בתופת  שנכללו  טקסטואליים  ממדים  אותם  את  שיכלול  כך  העדן  את  לכתוב  דנטה  של  בבואו 
יוצרים בעלי חזון(; היא  )ועלינו לזכור שבבחירתו לעשות זאת הוא אכן חריג בין  ובטור הטוהר 

זמן. פני  על  העדן  את  לפרוׂש  מנת  על  הנדרשת  השונות  את  מספקת 

להבנה  קלה  אינה  כמשורר,  לה  זקוק  שהוא  מכיוון  זו  היררכיה  על  שומר  שדנטה  העובדה 
 Marguerite Mills( קיארנצה  מילס  מרגריטה  אותנו  מזהירה  כן  על  ביקורתית.  מבחינה 
אחדותו  שכחת  כדי  עד  הרקיעים  של  הדמיונית  ההיררכיה  מן  להשתכנע  שלא   )Chiarenza

לשם  מלבד  קיים  שאינו  מלאכותי  "מבנה  פירושה  שהיררכיה  לנו  ומזכירה  העדן,  גן  של 
כאן  שחשוב  מה  אחת.46  מקשה  במהותו  היה  דנטה  של  חזונו  שכן  בו",  החולף  הצורך 
אידיאולוגית  גם  היא  העלילה  של  שהדיאכרוניה  הרווחת  ההנחה  של  תיקונה  הוא  בפרט 
מגיעים  לאחריהם  מבוא שרק  קנטי של  לשלושים  העדן  את  המחלקים  אלה  )כפי שמניחים 
בשלמותו,  העדן  גן  את  רואה  קיארנצה  ה"אמיתי"(;  העדן  גן  את  המייצגים  קנטי  שלושה 
להשליך  שאין  אף  כי  זוכרת  אינה  בתורה  היא  אך  אותו;  נראה  שאנו  דנטה  שביקש  כפי 
להעלימה:  ניתן  לא  גם  כך  שלה,  האידיאולוגי  המבנה  על  העלילה  של  הדיאכרוניה  את 
הפרפראזה  לבין  המשורר  בין  השוררת  השותפות  את  שלה  הניתוח  מן  משמיטה  וקיארנצה 
העדן.  ברקיעי  הגלומה  התחבולה  את  מדמיונו  לבדות  היה  חייב  שדנטה  העובדה  את  שלו, 
"פועלות  הנשמות  כי  הגורס  ההיררכיה,  של  לקיומה  בנוגע  קיארנצה  של  ההסבר  אם  גם 
מתקבל  הנו   ,)81( הטוטליות"  לחזון  עדיין  מוכן  אינו  הרגל  שעולה  מפני  ההיררכיה  פי  על 
שלה(,  העלילה  ברמת  )כלומר,  הקומדיה  של  האפשרי  העולם  של  בתחומו  הדעת  על 
שאינו  באופן  הקומדיה  את  לקרוא  נבחר  אם   – הזה  העולם  מן  "לצאת"  נבחר  שאם  הרי 
מסקנה  להתקיים.  לעדן  המאפשר  אמצעי  בגדר  הנה  שההיררכיה  נבין  אז  כי   – תיאולוגי 
זו,47  פסקה  לקרוא   )John Freccero( פרקרו  ג'ון  בוחר  שבו  האופן  מן  להסיק  ניתן  דומה 
של  המטאפורי  למעמדה  לבנו  תשומת  את  בהפנותה  הוא  יתרונה  גיסא  מחד  אשר  קריאה 
ללא  ומקבלים  לשאננים  אותנו  הופכת  היא  גיסא,  מאידך  אולם  השמיימית,  ההיררכיה 

 Lezioni העדן.  מבוסס  עליה  הסתירה  את  מאחרים  טוב  מבין   )Francesco de sanctis( סנקטיס  דה  פרנצ'סקו   .45
.sulla “Divina Commedia”, Michele Manfredi )ed.(, Bari: Laterza, 1955, 285-86

כפי  או,   ;91-77 עמודים   :“The imageless Vision and dante's Paradiso”, Dante Studies 90 )1972(  .46
ושוב"  שוב  חזונו  את  הוא  כתב  הנצח,  את  לכתוב  מנת  "על   :)susan Noakes( נואקס  סוזן  זאת  שמנסחת 

.“dante‘s Vista Nova: Paradiso XXXiii.136”, Quaderni d‘italianistica 5,1984: 151-70  –
 Dante: The Poetics of Conversion,-ב מחדש  שהודפס   ,1968  ,“Paradiso X: The dance of the stars” ראו   .47

.rachel Jacoff, )ed.(, Cambridge: Harvard University Press, 1986, 221-244
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ל"מטאפורה"  מתייחסים  שאנו  פעם  בכל  עושים  אנו  וכך  דנטה,  של  המצאתו  את  סייג 
נמנעת.  ובלתי  אמיתית  הנה  הרקיעים  שמייצגים  השונות  כי  כלל  לזכור  בלי  הרקיעים  של 
באזכורו   – עובדה  פני  המעמידה  אשליה  למעשה  שהוא  דבר  כעובדה  מציין  פרקרו  כאשר 
על אשליית  לדנטה לשמור  הוא מסייע   ,)225( ל"מטאפורה המורחבת של העדן"  המתייחס 
אינו תלוי בעקרון המימזיס אלא  כי "מבנה היצירה  דומה, כאשר הוא טוען  האחדות. באופן 
ביאטריצ'ה.48  של  דבריה  את  אחרת  בצורה  למעשה  מנסח  שהוא  הרי   ,)222( במטאפורה" 
הן  מטאפורה.  להיות  המתיימר  במימזיס  תלוי  העדן  מבנה  כי  לומר,  יש  זאת  שתחת  אלא 
ייתכן אחרת?(, אך הם מתיימרים להיעדר  )וכי  ביצירה  נוכחים  והן המבנה המימטי  השונות 
ההבחנות  כי  פנים  דנטה  מעמיד  בעדן  כמטאפורה.  עצמם  את  הם  מסווים  כן  ועל  ממנה 
לאשליית  גם  זקוק  הוא  אך  אלה,  להבחנות  הוא  זקוק  כמשורר  שכן  הן,  מדומות  שיצר 
דיאכרוני  שהוא  ביטוי  באמצעי  הנוצרת  האחדות  לאשליית  לאמור,  הטקסט,  מן  העדרן 
דיֹון  ּבִ הוא  לכך  הפתרון  הכחשתה.  ידי  על  ואחר  בשונות  ההכרה  ידי  על  תחילה  בהכרח, 
של  למענו  ורק  אך  שנתפרה  כמטאפורה  כמשורר  נזקק  לה  השונות  מוצגת  שבאמצעותו 
אלא  מטאפורית,  או  בדיונית  בעדן  השוררת  החלוקה  לא  אחרות,  במילים  הרגל.  עולה 
האשליה  לעילא.  ומטאפורית  בדיונית  היא  בעדן,  חלוקה  כלל  קיימת  לא  כי  הטענה  דווקא 
נמנעת  הבלתי  השונות  את  המשורר  מסתיר  שבעזרתה  זו  היא  העדן  של  ביותר  הגדולה 
עצמה  )שהיא  לביאטריצ'ה  פשוט  מניח  שהוא  בכך  שלו,  הטקסט  קיום  את  המאפשרת 

אותה. להכחיש  טקסט(  אותו  של  יצירה 
בדיונית,  דמות  בידיה של  עדן  דנטה את אשליותיו של  זו שבאמצעותה מפקיד  בתחבולה 
הוא חוזר משתמש יותר מפעם אחת; כך בקנטו החמישי מוצגת ביאטריצ'ה כדוברת האמיתית 
את  אנו  מוצאים  הקנטו,  בתחילת  הרגל  עולה  עם  משוחחת  שהיא  לאחר  השירי.  הטקסט  של 

הבאות:  השורות 

ְנטֹו,  ַהּקַ ֶאת  יַאְטִריֶצ'ה  ּבֵ ְתָחה  ּפָ זֹאת  ּבָ ה  ִהּנֵ
ֲאָמֶריָה,  ֶטף  ֶ ִמּשׁ ל  ְחּדַ ּתֶ ּלֹא  ׁשֶ ּוְכִמי 

ַהּקֶֹדׁש...  ַהְרָצַאת  ֶאת  יָכה  ִהְמׁשִ זֹו  ֶדֶרְך  ּבְ
)18-16  .5 )העדן, 

את  וכן  סמכותו  את  ומפחיתה  מגבירה  אחת  ובעונה  בעת  המחבר  של  זו  מרתקת  התערבות 
של   15-1 שורות  ביאטריצ'ה?49  או  דנטה  המחבר,  מיהו  השאלה  נשאלת  ואכן  נוכחותו,  עצם 

פרקרו  לאחר  שנה  עשרים  שכתב   )Jeremy Tambling( טמבלינג  ג'רמי  אודות  הדבר  אותו  את  לומר  ניתן   .48
"המבנה  ביאטריצ'ה:  של  דבריה  של  מחדש  לניסוחו   )derrida( דרידה  בסגנון  פרשנות  נתן  הוא   .)Freccero(
הכולל של העדן, על כל מערך משמעויותיו, הנו זמני, ומטרתו לעכב את המשמעות, שכן את החזון ה'ממשי' 
 Dante and Difference: Writing in the “Commedia”, Cambridge: Cambridge: מילים".  לכדי  לצמצם  ניתן  לא 

.University Press, 1988, 154
את  מחזקת  המינים  החלפת  כ"גבר".  ביאטריצ'ה  של  זיהויה  על  עומד   17 בשורה  המשובץ  הקצר  הדימוי   .49

דנטה. לבין  ביאטריצ'ה  בין  השוררת  הלוואי  משמעות 
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חסותה;  בן  אל  ביאטריצ'ה  של  דבריה  שהוא  ישיר  מבע  על  מבוססות  בעדן  החמישי  הקנטו 
והנה בשורה 16 מבליע דנטה את תפקידה של ביאטריצ'ה כדוברת ואת תפקידו שלו כמשורר 
ביאטריצ'ה  פתחה  איכשהו  הקנטו:  של  בתחילתו  למקמם  ובחר  דבריה  את  ארגן  מכן  שלאחר 
קנטו  בהמשך  גם  אופן  באותו  מייצג.  שהוא  מה  ואת  הייצוג  את  צירף  ודנטה  הקנטו  את 
בו-בזמן  אך  המתמשך  הנרטיבי  לתהליך  לבנו  תשומת  את  דנטה  מפנה  העדן,  של  החמישי 
של  דיונה  שלו.50  ולא  ביאטריצ'ה  של  כתהליך  אותו  מציג  שהוא  בכך  אותו  מסווה  גם 
אלא  לסיומו,  מגיע  כמעט  לנדרים  ביחס  הנוְצרים  מן  הנדרשת  הזהירות  אודות  ביאטריצ'ה 
שורה   ,)85  ,5( ֵסֶפר"  ַעל  ּכֹוֵתב  ֲאִני  יַאְטִריֶצ'ה  ּבֵ ָאְמָרה  ׁשֶ "ֶאת  באומרו,  המחבר  מתערב  שאז 
זאת מעביר את סמכותו  עם  ויחד  כותב"  "אני  האומר  זה  המדגישה את מעמדו של המשורר, 
הוא  כן,  על  יתר  לטענתו.  רושם,  הוא  דבריה  שאת  הדמות  אל  אחר,  למישהו  הנרטיבית 
גם את  תוכנו של הטקסט אלא  רק את  לא  בידיהן  כך שהוא מפקיד  דברי הדמויות  רושם את 
סגנונו ואת חלוקתו להתחלה, אמצע וסוף: אם ביאטריצ'ה "פותחת" את הקנטו החמישי, הרי 
של  בהקדמה  נפתח  החמישי  הקנטו  השישי.  הקנטו  את  "מחבר"  וכן  "פותח"  שיוסטיניאנוס 
הקנטו  של  בסופו  וממוקם  יוסטיניאנוס  של  להקדמתו  ַהמטרים  במבוא  ומסתיים  ביאטריצ'ה, 
ייפגם,  יושרו של המחבר, כפי שהוא מתגלה בקנטו השישי, לא  החמישי על מנת להבטיח כי 
ְנטֹו  ּקַ יר ּבַ וכי שום מחבר אחר לא יופיע בו מלבד אותו קיסר שאת דבריו, אומר המשורר, "ָאׁשִ
והקדמה  החמישי  בקנטו  אחרונה  בה-בעת  שהיא  זו,  שורה   .)139  .5 )העדן,  ִמְנָיֵננּו"  ּבְ א  ַהּבָ
גיסא  מחד  המשורר.  של  הדו-הערכית  הנרטיבית  האשלייתיות  על  שומרת  השישי,  לקנטו 
בידי  הנראה  כפי  הנשלט  מתמשך  טקסטואלי  תהליך  במנייננו"  "הבא  באמצעות  היא  מפגינה 
הנרטיב:  בשיבוש  סמוי  איום  ידי  על  לכן  קודם  הודגשה  כן,  על  יתר  שליטתו,  )אשר  המשורר 
 .)110-109  ,5 י"  ַתְבּתִ ּכָ ָבר  ּכְ ֶ ׁשּ ה  ִמּמַ ָהִייִתי  ָחֵדל  ה  ַעּתָ לּו  ָהִייָת  ֻאְמָלל  ָמה  ַעד  קֹוֵרא,  "ֲחׁשֹב, 
אכן  יהיה  אשר  יוסטיניאנוס,  בידי  הבא  הקנטו  של  חיבורו  את  השורה  מפקידה  גיסא,  מאידך 
של  ולא  הרגל  עולה  של  לא  המשורר,  של  לא   – מלבדו  איש  של  מילותיו  היחיד;  מחברו 
אל  הרושם  הסופר  מן  הקנטו  חיבור  של  העברתו  השישי.  בקנטו  ייכללו  לא   – ביאטריצ'ה 
בקנטו"(,  )"אשיר   “canto canta” האטימולוגי  בביטוי  גם  כך  על  בנוסף  גלומה  השירי,  הדובר 
)דנטה(, אל התחום האוראלי, תחומו  המעביר את הקנטו מתחום הכתיבה, תחומו של הסופר 

)יוסטיניאנוס(.51  הׁשר  של 
הגיוון  את  הקובעות  שורות  שלוש  והרבים  היחיד  לנושא  תורם  יוסטיניאנוס  של  הקנטו 
שהללו  בכך  שונים  רקיעים  של  קיומם  את  ומצדיקות  העדן,  בגן  להרמוניה  מוקדם  כתנאי 
המורכבת  אחדות  ההרמונית,  השמיימית  הפוליפוניה  במיזוג  הכרחיים  מרכיבים  מהווים 

רבים:  מקולות 

.)58:3 האלוהית,  )הקומדיה  "תהליך",  המילה  מן  המשתמע  הנרטיב  את  מזהה   )sapegno( סאפניו   .50
לכישרונו  עדות  הנה  האוראליות,  ברעיון  השתעשע  ה-14,  המאה  תחילת  של  באיטליה  שדנטה,  העובדה   .51
וכן בעניין מונטה אנדריאה מפירנצה  המולד כסופר. לדיון מורחב בתרבות הסופרים של איטליה במאה ה-13 
 H. Wayne storey, “Transferring Visual ambiguity from Manuscript ראו:   ,)Monte andrea da Firenze(

.to Modern Edition”, Romance Philology, 43, 1989, 154-180
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תֹוק,  ַהּמָ ַחן  ַלּלַ חֹוְבִרים  ׁשֹוִנים  קֹולֹות 
יֵנינּו  ּבֵ ֹוְכִנים  ַהּשׁ ִמן  ים,  ַרּבִ חּוִגים  קֹול  ְך  ּכָ

ֶפרֹות.  ַהּסְ ין  ִמּבֵ עֹוֶלה  ֶהָענֹג,  ּתַֹאם  ּבַ
 )126-124  .6 )עדן, 

שוני  של  מצב  לכדי  החטא  בידי  האנושי  המין  עוצב  כיצד  מתאר  זאת,  לעומת  הבא,  הקנטו 
המין  של  וגאולתו  חטאיו  על  הסיפור  את  דנטה  מספר  בו  העדן,  של  השביעי  בקנטו  והבדל. 
לניכור  כסמל  נתפס  אם  כי  מוערך  השוני  אין  ואחדות,  שונות  של  המבט  מנקודת  האנושי 
ישוע גאל את האנושות כשאיחד אותה מחדש עם הבורא ממנו התרחקה;  אנושי מן האלוהי. 
ִמן  ָקה  "ֻנּתְ אנוש  נפש  השוני:  ביטול  של  איחוד,  של  מעשה  כן,  אם  היה,  שלו  הגאולה  מעשה 
ֶאל  ָרה  ֻחּבְ ׁשֶ ֶפׁש  "ַהּנֶ שוב  היא  המנוכר  אופיה  ובמקום   ,)32  .7 )העדן,  ְלִהְתַאֵחד"  ׁשּוב  ּתָ ַהּבֹוֵרא 
הראשון,  בקנטו  האלוהית  לאחדות  הגדול  ההלל  מראשית  שלמדנו  כפי   .)35( ַהּבֹוֵרא"  ֶנֶפׁש 

לבוראו: ולדמיונו  לצייתנותו  סמל  הוא  ביקום  הֵסדר 

ַהְיקּום.  ֶאת  ַמְנָחה  ַהּזֹו  ְבִנית  ְוַהּתַ
ַהֶחֶלד...  ִנְבָרא  ָהֵאל  ֶצֶלם  ּבְ ֵכן  י  ּכִ ה  ִהּנֵ

52)105-103  .1 )העדן, 

זה חוזר בדיון אודות הבריאה המופיע בקנטו השביעי, שבו מלמדת אותנו ביאטריצ'ה  עניין 
הנצחיות,  סגולות  את  קיבלו  מתווכים,  ללא  האל,  ידי  על  ישירות  שנבראו  הדברים  כי 
משביע  כך  יותר,  גדולה  מסוים  בריאה  יציר  של  שצייתנותו  שככל  וכן  והצייתנות,  החירות 
לו  הדומים  יצירים  באותם  בשיאה  האל  רוח  תשוקת  שהרי  הבורא,  של  רצונו  את  יותר  הוא 
שוויון  המוקיר  אל  של  זה,  רקע  על   .)75  ,7( ָלּה"  ּדֹוֶמה  ר  ֲאׁשֶ ָכל  ּבְ ה,  ְרּבֶ ּתַ "ּוְבִחּיּות  ביותר: 
רב  בתוקף  ביאטריצ'ה  מבקרת   ,)45  ,3 )העדן,  ָלּה"  ּדֹוִמים  ִיְהיּו  ַהּכֹל  י  ּכִ ת  ׁשֶ "ַהְמַבּקֶ ברוח 
ִלְגזֹל  ָיכֹול  ֵחְטא  "ַרק  להחריד:  נבדל  מיסודו,  לשונה  האנוש  בן  את  שהפך  החטא  את  יותר 
המין  של  העילאי  הטירוף   .)80-79  ,7(  " ָהֱאלֹּהַ ֶחֶסד  ֶאת  לֹל  ִלׁשְ ְרּבֹו  ּוִמּקִ ּנּו,  ִמּמֶ ַהֵחרּות  ֶאת 
של  יהירה  דחייה  היה   ,)93  ,27( ביאטריצ'ה  שמזכירה  ַהְמטָֹרף"  אּוִליֶסס  "ְנִתיב  האנושי, 
כן  ועל  בורכנו,53  שבהם  השוויון  המקורית  הצייתנות  את  לנטוש  לנו  גרמה  אשר  גבולות, 
מרוֵקן,  למצב של תשוקה. החטא  בקיצור,   – ומחסור  ריק  למצב של  גורשנו ממצב של שפע 
א  )"ְיַמּלֵ החטאים  שרוקנו  מה  את  מחדש  ימלא  אם  רק  הקודם  למצבו  לחזור  אדם  יכול  לכן 
וחווה  אדם  גורשו  ובגללם  ומרחיקים,  מפרידים  החטאים   ;)83  ,7 ַהֵחְטא"  ַער  ּפָ  – ֶהָחֵסר  ֶאת 

 “The במאמרו  אלה  בשורות  האוגוסטינית  ההעדפה  את  מציין   )albert E. Wingell( ווינגל  א.  אלברט    52
 “La nozione di במאמרה:   .Forested Mountaintop in augustine and dante”, Dante Studies, 99, 1981
 )rosetta Migliorini deificatio’ nel Paradiso”, Letture classensi, 9-10, 1982’, ממקמת רוזטה מיליוריני פיסי 

ברנר.  הקדוש  של  כתביו  של  הכולל  ההקשר  במסגרת  לאל  הדמיון  מושג  את   Fissi(
מחסום  כל  לסבול  כאי-יכולתו  איקרוס  פאיתון/  אוליסס/  את  המזכירים  במונחים  מתואר  אדם  של  חטאו   .53

 .)25  ,7 )העדן,  ֵמֶרֶסן"  ָהָיה  טּור  ּפָ ְרצֹונֹו  ׁשֶ יָון  "ּכֵ לרצונותיו: 
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המתגלם  ההעדר  את  יצרו  החטאים  שוני.  של  מצב  אל  שוויון  של  ממצב  והוגלו  העדן  מגן 
באמצעות  ורק  אך  למלא  שניתן  הריק  החלל  את  מולדת,  שהיא  התשוקה  את  האנושי,  במין 

שנטשנו. השוויון  אל  המפרכת  חזרתנו 

מדגיש  שוני,  של  מצב  אל  האדם  של  נפילתו  סיפור  את  המספר  העדן,  של  השביעי  בקנטו 
אם  הבריאה,  אודות  הדיון  בעת  גם  שלילי.  באופן  נתפסת  השונות  ואילו  האחדות,  את  דנטה 
של  הנעלה  ההבחנה  מעשה  את  מדגיש  אינו  השביעי  בקנטו  הטקסט  ההדגשה;  מוסטת  כך, 
האל המושג בעזרת הרקיעים, ותחת זאת הוא מדגיש את יתרון הבריאה הישירה בידי אלוהים, 
חדשים  דברים  של  להשפעתם  האדם  נתון  בו  למצב  בהשוואה   ,)142  .7 )העדן,  ִרין"  ֵמיׁשָ "ּבְ
בשונות  העוסק  העדן,  של  השני  הקנטו  אם   54.)72  ,7( אותו  יַח"  ּוְלַהּדִ "ְלָהִסית  שעלולים 
המתואמת  להפעלתם  כעדות  ניצחון,  בשמחת  הרקיעים  של  יצירתם  את  חוגג  ההכרחית, 
שנוצרו  דברים  כי  למדים  אנו  השביעי  שבקנטו  הרי  והנפלא;  השמיימי  המנגנון  את  והסבוכה 
 .)126  ,7( ׁשֶֹרׁש"  ַעד  ֶנֱהָרִסים  ַמֵהר,  ִלים  ּכָ "ְוֵהם  בני תמותה  הנם  בעקיפין באמצעות הרקיעים, 
ויותר,  יותר  חדשים  דברים  תמיד  ליצור  נועדו  כשלעצמם,  חדשים  דברים  שהם  הרקיעים, 
לציון  ראויה  זו  מבט  נקודת  עולם.  לבורא  המתמשך  הדמיון  מן  ויותר  יותר  הרחוקים  דברים 
מיוחד בהשוואה לקנטו הבא, שבו מתהפכות היוצרות בצורה אופיינית לדנטה, והטקסט עובר 
יתרונותיו.  של  אריסטוטלית  להערכה  השונות,  אודות  אוגוסטינוס  של  השלילית  מהשקפתו 
לצורך הצגתן  דנטה  בו משתמש  ופחות  יותר  בביטוי המסגיר  מבחינה לשונית מתגלה ההבדל 
אושר  של  שונות  דרגות  מדגימה  המסתחררת  תנועתן  מהירות  השמיני:  בקנטו  הנשמות  של 
יודעים  כבר  שאנו  )כפי  מבקשים  העדן  גן  של  החיצוניים  שהחוגים  דרגות  מופנם,  אלוהי 
 .8 )העדן,  ּדֹוַמִני"  ֻמְפָנם,  ָחזֹון  ֵמֵעין  י  ּפִ ַעל  ְוזֹאת  ְלַאט,  ָחגֹות  ֵמֶהן  ַמֵהר  ַסּבֹות  "ֵמֶהן  להבליט; 
בשונות  המתגלם  המכריע  בתפקיד  ידון  מרטל,  שרל  המסתחררות,  הנשמות  אחת   .)21-20
התועלת  אודות  בעדן  ביותר  החשובות  ההצהרות  אחת  את  מהווה  דיונו  החברתית;  שבסֶפרה 
הרקיעים  של  שהשפעתם  כך  על  עומד  הוא  נאומו  של  הראשון  בחלק  אם  גם  שבריבוי. 
שהשפעתם  הרי  זה  באופן  נשלטו  שלולא  וטוען  העליונה  ההשגחה  ידי  על  בקפדנות  נשלטת 
הרי   ;)108  ,8( ְוֶהֶרס"  ֳחָרבֹות  י  ּכִ נּות  ָאּמָ ְמֶלאֶכת  "לֹא  הייתה  הארצי  העולם  על  הרקיעים  של 
שרל  חשיבותם.  לעבר  הרקיעים  של  המוגבלות  מן  דיאלקטי  באופן  מתקדמות  שמסקנותיו 
חברתי.  חיים  בעל  הנו  טבעו,  מעצם  שהאדם,  האריסטוטלית  היסוד  בהנחת  דיונו  את  פותח 
וביעילות  בהרמוניה  לפעול  נוכל  הכיצד  בשונות:  מכך  המתבקש  הצורך  אל  עובר  הוא  משם 
שונים?  תפקידים  עצמנו  על  ונטלנו  שונה  באופן  חיינו  לולא  פוליטי  גוף  בתוך  כאזרחים 
 .)119-118  ,8( ׁשֹונֹות?"  רֹות  ּוְבִמׂשְ ְרּכֹו  ּדַ י  ּפִ ַעל  ִאיׁש  ִאיׁש  ִיְחֶיה  לֹא  ִאם  ֶאְזָרח  ִלְהיֹות  "ַוֲהיּוַכל 
ַעׂש,  ַהּמַ י  ְרׁשֵ "ׁשָ אלה:  במילים  דבריו  את  מסכם  שרל  כאשר  יותר  עוד  מודגש  בגיוון  הצורך 

 ,10 הטוהר,  )טור  יַע"  ַמְפּתִ ָבר  ּדָ ל  ּכָ ֵאין  ֵעיָניו  ּבְ ׁשֶ ֶזה  "הּוא  לו,  דברחדש  שאין  האלוהים,  על  מרמזת  זו  שורה   .54
.)7  ,14 )התופת,  ָלֹאֶזן"  רּוָרה  ּבְ ְהֶיה  ּתִ וֹנּות  ַהּשׁ ׁשֶ ֵדי  "ּכְ החדש,  בהצגת  המואשם  המשורר  על  וכן   ,)94
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גיוון  ליצור  מנת  על  בדיוק  לנו,  הוא  אומר  אכן,   .)123-122  ,8( ּנֹות"  ּוְלׁשַ ְלַהְחִליף  ֵיׁש  אֹוָתם 
אך  ייצור  הוא  לטבע  יניחו  אם  שכן  הטבע,  של  פעולתו  באופן  להתערב  הרקיעים  מוכרחים 
ִיְבַחר  ִמיד  ּתָ ַהּנֹוָלד  ַבע  "ַהּטֶ להוריהם:  הזהים  ילדים  של  מובדל  ולא  אינסופי  דור  שוויון,  ורק 
הפילוסופי  המרחק  המנחה של  העיקרון   .)134-133  ,8( ַרְגֵליֶהם"  ֶאת  ְרכּו  ׂשֵ מֹוִליָדיו  ּה  ּבָ ֶרְך  ּדֶ ּבַ
משמעותו  השביעי  שבקנטו  בעוד  שווה.  במילה  טמון  השמיני  לקנטו  השביעי  הקנטו  בין 
ִלְגזֹל  ָיכֹול  ֵחְטא  "ַרק  כ שונה,  האנוש  בן  את  שסימן  הוא  החטא  ואילו  חיים  הנה  השוויון  של 
רק  לא  השמיני  שהקנטו  הרי   ,)80-79  ,7(  " ָהֱאלֹּהַ ֶחֶסד  ֶאת  לֹל  ִלׁשְ ְרּבֹו  ּוִמּקִ ּנּו,  ִמּמֶ ַהֵחרּות  ֶאת 
העליונה,  ההשגחה  התערבה  לולא  כי  ביטולו,  את  מחייב  אף  אלא  השוויון  את  משבח  שאינו 
בהקשר  ליוצריו.55  זהה  שנוצר  כל  היה  המועיל,  השוני  את  ויצרה  הרקיעים,  של  בדמותם 
בקנטו  החיים.  מעורר  לשוני  בניגוד  ומוות,  קיפאון  זהות,  הישנות,  מסמלת  שווה  המילה  זה, 
כן  ועל   – האלוהי  עם  אחדות  זהות,  צייתנות,  מסמלת  שווה  המילה  זאת,  לעומת  השביעי, 
דנטה  של  לשיטתו  כאופיינית  האלה  הקנטי  בין  הסתירה  את  לראות  אולי  ניתן  החיים.  עם 
השור  את  לתפוס  משאיפתו  כחלק  השונות,  ושל  האחדות  של  לסירוגין  העדפה   – בעדן 
אריסטו/  של  הרבים  את  והן  אוגוסטינוס,  הניאו-אפלטוניות/  של  היחיד  את  הן  קרניו:  בשתי 
ופיתח  הראשונים,  הקנטי  בשני  אותה  הציג   – העדן  כל  לאורך  דבק  הוא  זו  בשיטה  תומס. 
בשורות  המתגלה  החדשה  הנרטיבית  ההתחלה  ולפני  הראשונים.  הקנטי  תשעת  לאורך  אותה 
של  המתחלפת  האסטרטגיה  סיכום  את  למצוא  נוכל  העדן,  של  העשירי  הקנטו  את  הפותחות 
בעזרת  שלו,  בטקסט  המתגלה  הדיאכרוניה  בתוך  סינכרונית  סתירה  לסגל  ניסיונו  את  דנטה, 

ושוב: שוב  כבר  נתקלנו  שבה  הבעיה  את  קוניצה  של  ניסוחה 

אן  ּכָ זֹוֶהֶרת  ֲאִני  ָהָיה,  ִמי  ׁשְ קּוִניָצה 
י.  ּתִ ׁשְ ִנְכּבַ ַהּכֹוָכב  ל  ׁשֶ אֹורֹו  ּלְ ׁשֶ יָון  ּכֵ

סֹוַלַחת.  ֲאִני  ְלַעְצִמי  ֵמַח  ׂשָ ֵלב  ּבְ ְוָכאן 
ְמַעְנֶיֶנת,  לֹא  אֹוִתי  ֶחְלִקי  ִלְמַנת  ה  ָהִעּלָ

 . ֵמּהַ ּתָ ְקֶרה  ַהּמִ ַעל  ֶהָהמֹון  ֲאִפּלּו 
)36-32  .9 )העדן, 

הסבר  מציעה  והיא  פיקרדה,  בפני  הרגל  עולה  שהציג  השאלה  את  מראש  צופה  קוניצה 
מתאבלת  היא  אין  והמיני.  הנלהב  אופיה  בשל  נמצאת  שהיא  היכן  נמצאת  היא  כי  האומר 
בהתענגותה  להנאה.  מקור  בה  מוצאת  היא  זאת  תחת  ונוס;  של  ברקיע  הירודה  עמדתה  על 
לזהותה  האישור  את  מוצאת  היא  שלה,  הקודם  התאוות  סיפוק  על  והתמידית  הנוכחית 
זה של  ושימור  אחר.  אדם  אף  ולא  קוניצה  אותה  מה שעושה  המהות של  את  במינה,  היחידה 

העדן. בגן  לא  אפילו   – עליו  לוותר  שאין  לצורך  השוני  את  ההופך  הוא-הוא  ההיסטורי 

בקונביביו )Convivio, 4.22.5-6( מתוארים החיים כהתפתחות משוויון לאי-שוויון – האדם מונע בידי תשוקותיו   .55
שונה. בנתיב  דבר  של  בסופו  ובוחר  מרעהו  נבדל  הוא  וכך  השונּות,  לעבר  הטבעיות 
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 צרות בעדן: הכשל הדרמטי. 
ביאטריצ'ה – צינת המדונה

אריה סתיו

הכשל הדרמטי

במותי אבקש במפגיע לשלֵחני אל התופת. אמצא שם את כל ידידי. נוכל להמשיך 
רעיונות  יועלו,  מרתקים  נימוקים  )תרתי משמע(,  יתלהטו  הדיונים  בחום,  להתווכח 
כובשים יידונו, נוכל לחתור איש תחת רעהו כבימים עברו. ...ובגן עדן? את מי אפגוש 
שם, פושטי יד אחדים, כמה בתולות זקנות, נזיר מתחסד, כומר הפולט דברי איוולת, 

הא, השעמום הקטלני!
וולטר1

...מן העדן נעדרת העוצמה הפיוטית הבאה לידי ביטוי בתופת ובטור הטוהר. ואולם 
ביקורת כזו כנגד הכרך החותם את הקומדיה של דנטה נובעת מהדעה הקדומה של 

הזרם הרומנטי.
אריך אוארבך2

בשולי המרכיב הדרמטי בשני חלקיה הראשונים של הקומדיה
עמוקה  אמת  שלעיל  במוטו  טמונה  וולטר,  היה  לא  וולטר  שבלעדיה  לשמה,  לשנינה  מעבר 
שירה  איננה  לדנטה  שהקומדיה  אמנם  נכון  והדרמטית.  האפית  הכתיבה  לשורשי  היורדת 
וכו'  הניבלונגים  שירת  רולן,  שירת  אנאידה,  לאיליאדה,  בהשוואה   – המקורי  במובנה  אפית 
ומוטיב  ההיקף  בשל  רק  ולּו  מובהקים,  אפיים  יסודות  בה  קיימים  כי  להכחיש  אין  זאת  עם   –
זו,  ספרותית  סוגה  של  המקובל  במובן  דרמה  איננה  הקומדיה  אמנם  המתים.  בעולם  המסע 
בשלוש  כמחזה  להציגה  ניתן  שבהחלט  ומכאן  לחלוטין.  בה  ברורים  הדרמטיים  היסודות  אך 
קומדיה ביקש דנטה להדגיש את היסוד הדרמטי ההפוך  מערכות. אחרי ככלות הכול, בהגדרה 
מן  כמתבקש  בפגרים,  זרועה  אינה  הבמה  המסך  רדת  שעם  בלבד  זו  לא  שהרי  הטרגדיה,  מן 
ספרות  בכל  דרמטית  יצירה  עוד  לך  ואין  נכון,  הוא  המוחלט  שההפך  אלא  במיטבה,  הטרגדיה 

הקומדיה.  את  החותם  בעדן  מאשר  יותר  ונעלה  בוטה   Happy end-ה מרכיב  בו  המערב 

Warren allen smith, Who's Who in Hell, NY: Barricade Books, 2000.  .1
הקומדיה. של  השני  הכרך  של  דבר"  ב"אחרית  הארצי״,  העולם  משורר   – ״דנטה  מאמרו  ראו   .2
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ידי  על  המיוצג  המרכזי",  "הקונפליקט  הוא  אפית  לשירה  הדרמה  בין  המשותף  המכנה 
הדרמטי,  המתח  מסד  את  ליצירה  ומעניקים  בזה  זה  הנאבקים  והאנטגוניסט  הפרוטגוניסט 
לא  ואף  הזמן  פערי  לא  קיומי.  רציונל  נטולים  יהיו  הדרמה,  וחומר  קל  האפוס,  הן  שבלעדיו 
זהב אלו. אחת היא  כללי  לגבור על  והרוחנית הצליחו  השינויים המפליגים בתרבות החומרית 
וקלאודיוס  המלט  לפנה"ס,  החמישית  במאה  לסופוקלס  וקריאון  אנטיגונה  אלה  אם  אפוא 
 – אלבי במאה העשרים  לאדוארד  וולף  מווירג'יניה  במי מפחד  וג'ורג'  או מרתה  ה-17,  במאה 
הקונפליקט הוא זה המעניק לדרמה את טעם קיומה. כך בדרמה וכך באפוס, החל באיליאדה, 

אל-סיד.  או  הניבלונגים  בשירת  וכלה  רולן,  בשירת  עבור 
וטור הטוהר, מיישמים כלל יסודי זה, הגם  – התופת  שני חלקיה הראשונים של הקומדיה 
למאבק  האשם,  ולהיווצרות  הקונפליקט  לתולדת  עדים  איננו  שכן  במלואו,  לא  במלואו.  שלא 
הנבל,  של  גורלו  דוגמת  מוות,  קרי:  האולטימטיבי,  העונש  האנטגוניסט  על  הושת  שבגינו 
דרמה,  היא  אף  קרובות  שלעתים  האפית,  בשירה  וכך  בדרמה  כך  השקספירי.   Villain-ה הוא 
עניינו מופת דרמטי של שירה אפית.  רולן היא לצורך  שירת  הגם שאיננה כתובה בדיאלוגים. 
ובחיל  ברולן  בגידתו  וסביב  בארצו,  שפל  בוגד  הוא  זו,  מופת  ביצירת  האנטגוניסט  גנלון, 
המאסף של צבא שרלמאן סובבת היצירה כולה. מכאן שסופו – האיש נקשר לארבעה סוסים 

ממעשיו.  יוצא  פועל  הוא   – לגזרים  נקרע  וגופו  שונה  לכיוון  אחד  כל  הדוהרים 
לא כך בתופת, ועוד פחות מזה בטור הטוהר. בשני המקרים איננו עדים לנרטיב המתרחש 
בעונש.  הנושאים  של  מפיהם  אודותיו  למדים  אלא  הדרמטי,  המתח  את  והמחולל  עינינו  מול 
דרמטי  מתח  זו  ליצירה  מעניקים  לנו  מספק  שדנטה  התחליפים  כי  לציין  הראוי  מן  זאת,  עם 

מבוטל.  לא 
המובהק,  הריאליסטי  ההיבט  כך  ומדריכו,  דנטה  של  האימים  מסע  כך  התופת,  תיאורי  כך 
ממעשיהם.  לנו  מּוכרים  המתייסרים  מן  שחלק  העובדה  וכך  העינויים,  של  הזוועה  מחזות  כך 
עיני  מול  המתפתח  הנרטיב  העדר  על  מסוימת  במידה  ומחפים  שלהם  את  עושים  אלה  כל 
למעשיו,  ער  השאול,  בתחתיות  המתייסר  בגנלון  הפוגש  הקורא  הכול,  ככלות  אחרי  הקורא. 
בהיסטוריה  הבוגדים  מגדולי  באחד  פנים  אל  פנים  לפגוש  לו  שניתנת  ההזדמנות  ובעצם 

דרמטי.  אירוע  אם  כי  מוסרי  לקח  רק  לא  צפון  בייסוריו,  ולראותו 
הפיזי,  הסיכון  הוא  המסע,  במהלך  הנוצר  למתח  הוא  אף  התורם  חשיבות  רב  מרכיב 
לנשמות  בניגוד  שדנטה,  מאחר  השאול.  בדרכי  למהֵלך  ושעל  צעד  כל  על  האורב  כפשוטו, 
על  ביותר  קלה  בהחלקה  די  הכבידה,  לחוקי  נתון  ובכך  גופו,  משקל  את  עמו  נושא  המתים, 
נקרע  או  לבולגה,  בנפילה  מפרקתו  את  שובר  הגיהינום,  באש  נצלה  עצמו  את  שימצא  מנת 
ידי תיאור  זה על  לגזרים בידי אחד משדי השחת. למותר לציין שהמשורר מנצל היטב מרכיב 

הקורא. של  בלבו  חרדה  המעורר  דרכו,  על  הנערמים  המעקשים  של  ריאליסטי 
כאן  גם  אך  התופת,  של  האימה  מידת  את  אמנם  חסר  הטוהר  בטור  הדרמטי  המרכיב 
מעקה  ללא  תהום  קבע  דרך  נפערת  המהֵלך  של  ולימינו  בהר,  העולה  צר  נתיב  דנטה  סולל 
המתחולל  לנוכח  במיוחד  קשה  ִמבצע  מטה,  מלהחליק  נפשו  את  לשמור  אותו  המחייבת 
הנרטיב  בהתפתחות  ערך  רב  הוא  שאף  מרכיב  לנו  מעניק  דנטה  מזו,  יתרה  הצר.  בשביל 
ִחיות  כוח  להם  מעניקה  בלבם  המפעמת  התקווה  בו  בשלב  מצויות  כולן  הדמויות  התקווה.   –
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לגאולה  שלו,  וגורלו  אחד  כל  בעתיד,  יזכו  בו  הטוהר  הר  בפסגת  חפץ  מחוז  לאותו  ושאיפה 
לכך.  מעבר  אף  ואולי  הארצי  העדן  בגן 

כאמור  הוא,  הקומדיה  של  הראשונים  חלקיה  בשני  ועומד  הקיים  נוסף  ערך  רב  מרכיב 
בין השפעת היצירה על הקורא  לעיל, ההיכרות של הקורא עם הנפשות הפועלות. כאן הפער 
אומר  שהוא  כפי  יצירתו,  את  חיבר  דנטה  מכריע.  לעתים  הוא  היום,  לזו  נכתבה  בהם  בימים 
זאת גלויות יותר מפעם, כאזהרה מפי שליח אשר ראה, למד ובא להתרות בבני תמותה בחלד, 
הרשע.  בדרך  יתמידו  אם  להתחולל  העלול  אפוקליפטי  ֶשֶבר  מפני  שלו,  ארצו  בבני  ובעיקר 
אפוא  נועד  הכתוב  בפירנצה.  שלו  מימיו  המשורר  נוטל  והחזון  החיזיון  של  הגמור  רובו  את 
המחנות  משני  באחד  המעורב  מכורתו,  בענייני  המצוי  הפלורנטיני,  המשכיל  לעיני  בעיקר 
הִנצים – הגיבלנים מזה והגוולפים מזה – והמכיר היטב את השסע המסורתי ומאבק הכוחות 

החילונית.  הרשות  לבין  ברומא  הכנסייה  בין 
שאף  ייתכן  אלא  הפועלות,  הנפשות  את  שהכיר  בלבד  זו  לא  הזמן  בן  הקורא  כן,  כי  הנה 
ראשית  או  ה-13  המאה  משלהי  מופשטות  דמויות  מבחינתו  הן  אין  מהן.  לחלק  מקורב  היה 
הזדהותו  ומכאן  ודם,  בשר  דמויות  אם  כי  המוקדם,  הרנסנס  שחר  בימי  שם  אי  ה-14,  המאה 
ההזדהות  מן  נופלת  שאינה  בלבד  זו  לא  חשיבותו  זה,  אינטימי  מרכיב  וגורלם.  מעשיהם  עם 
המחזה,  עלילת  התפתחות  במהלך  אחרת  או  זו  לדמות  רוחש  התיאטרון  באולם  שהצופה 
וכלתה  זה כמעט  עוצמת מרכיב  לעיל,  כפי שצוין  אולם,  עליה.  עולה  לוודאי שאף  קרוב  אלא 
או  המתייסרת  שהנפש  מבלי  המדובר  במי  לרוב  יודע  אינו  המשכיל  הקורא  אף  שכן  בימינו, 
המיטהרת תספר לנו את סיפורה, ועליו לעיין באין ספור הערות הבהרה אשר בלעדיהן – אם 
גם  היתר,  בין  זאת,  היצירה.  מן  ניכרים  חלקים  להבין  יוכל  לא   – דנטה  מובהק של  חוקר  אינו 

טפחיים.  ולכסות  טפח  לגלות  הנוהג  המשורר  של  המרומז  סגנונו  בשל 
בטור  המתייסרים  ותוחלת  התופת  מן  האימים  תיאורי  לעדן.  הקורא  ציפיית   – ולבסוף 
הטוהר אמורים לזכות בפרס החסד והתנחומים של העדן – אותו מחוז חפץ שכולנו מבקשים 
מן המוטו שלעיל. האיש,  וולטר  )למעט  חיינו בעמק הבכא הארצי.  להגיע אליו בתום סבלות 
מה  כמובן  יודע  מובהק,  ליברל  של  פנים  המעמיד  ומושחת  עבדים  סוחר  ארסי,  אנטישמי 

לו.( צפוי 

העדן – האומנם "שעמום נשגב"?

העולם הבא אין בו לא אכילה ולא שתיה ולא פריה ורביה ולא משא ומתן 
ולא קנאה ולא שנאה ולא תחרות, אלא צדיקים יושבין ועטרותיהם בראשיהם 

ונהנים מזיו השכינה...
תלמוד בבלי, מסכת ברכות: דף י"ז, עמוד א

זה  תיאור  עם  שלם  היה  לא  לבו  כי  ברכות  ממסכת  המצוטט  הכתוב  במחבר  בו  ניכר  אכן, 
אין  מסתייג.  לפחות  מקלל,  לא  אם  נמצא...  אך  ח,  לשּבֵ ביקש  אמנם  המוחלט.  השעמום  של 
הקובע  פרנקל  ויקטור  עם  להסכים  מנת  על  הנפש  בתורת  מקצוע  איש  להיות  חייב  אדם 
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הוא  העיקרי  תסמינו  אשר  משמעות  וחוסר  עקרות  תחושת  של  תולדה  הוא  הקיומי  שהריק 
השעמום.3

העדן.  ואמנם, נפער שסע בלתי ניתן לאיחוי בין שני חלקיה הראשונים של הקומדיה לבין 
הטוהר  בתכלית  הטהור  זה,  מופלא  חפץ  ממחוז  נעדרים  לעיל  בקצרה  שהוצגו  המרכיבים  כל 
לציין  למותר  השכינה.  זיו  של  ההתגלמות  באותה  לפגוע  עלול  אשר  כל  של  מקורטוב  והנקי 
ככלות  אחרי  ואלו  והאושר.  העונג  השלווה,  התוַאם,  מן  הדרמה  יותר של  גדול  אויב  לך  שאין 
לפחות  לעיל,  כאמור  בעוד,  מזאת,  יתרה  העדן.  ברקיעי  המצוי  הדייר  של  תכונותיו  הן  הכול 
ההיא  העת  מן  לקורא  מּוכרות  הקומדיה  של  הראשונים  חלקיה  בשני  הדמויות  מן  ניכר  חלק 
שלמעט  העדן,  אוכלוסיית  כך  לא  והמעורבות,  העניין  הִקרבה,  תחושת  את  מחוללות  ולכן 

לקורא.  זרה  היא  בתוכה  בודדים 
קצ'אגווידה  הגמור, למעט  רובן  לקורא, שכן  מנוכרות  רקיעי העדן  הגודשות את  הדמויות 
היא  אותם  חסדיה  בנדיבות  הנודעת  קוניצה  והגבירה  דנטה,  של  אבותיו  אבות  עם  הנמנה 
זה או אחר, מכס האפיפיור,  מחלקת לגברים רבים, הגיעו אל מחוזות האושר ממושב מלכות 
כולן  לפועלם,  מופת  כולן  ומעלה,  משכמן  כולן  החדשה,  והברית  המקרא  מדפי  שיצאו  או 
כזה  משמע(,  )תרתי  ודם  בשר  דמות  של  הריאליסטי  ההיבט  נעדר  מכולן  קרי:  ושבח.  תהילה 
זו,  מיצירה  נעדר  הדרמטי  הקודמים. מאחר שהמתח  הכרכים  בשני  לשרטט  שמיטיב המשורר 
זאת  שהגדיר  כפי  הנשגב",  "השעמום  מעמד  אל  מלהידרדר  אותה  מציל  מה  היא,  השאלה 

גתה? 
של  השלישי  חלקה  את  לכתוב  ניגש  בטרם  זו  לסוגיה  ער  היה  דנטה  אם  יודעים  איננו 
שמן  סוגה  מחזות,  כתב  לא  דנטה  חיבורה.  במהלך  בלבו  התעוררה  השאלה  ואם  הקומדיה 
השירות  את  היטב  שהכיר  ספק  אין  אולם  בזמנו.  המידה  על  יתר  פופולרית  הייתה  לא  הסתם 
מרבה  הוא  שממנה  אנאידה  את  וראשונה  ובראש  ברומא,  האוגוסטיני  העידן  מן  האפיות 
ער  היה  לא  שדנטה  להניח  ואין  דרמטי,  נרטיב  של  מופת  היא  שאנאידה  לציין  למותר  לצטט. 
למתרחש  להעניק  ניסיון  כל  ניכר  לא  בעדן  כי  להודות  יש  אולם  האפוס.  במבנה  זה  להיבט 
שמבקש  האור-קולי  החיזיון  מן  ההתפעלות  לעצם  מעבר  הקורא  את  שירתק  משהו  ולו  בו 

מכוחו.  נעלה  הדבר  כי  מודה  הוא  פעם  שמדי  הגם  בדבריו,  המשורר  לנו  להעביר 
ברקיע  החל  סֶפרה,  אל  מסֶפרה  ביאטריצ'ה  עם  יחד  דנטה  מרקיע  בעדן  במסעו  אמנם 
במניע  וכלה  הֶשֶבת  כוכבי  סֵפרת  שבתאי,  צדק,  נוגה,  מאדים,  מרקורי,  בכוכב  עבור  הירח, 
האמת  אולם  האמפיריום.  הוא  המוחלט,  הטוהר  מחוז  ועד   ,Primum Mobile-ה הוא  הראשון 
לאחת  משכן  הוא  מהם  אחד  כל  הראשונים.  הרקיעים  שמונת  בין  מהותי  הבדל  שאין  היא 
המעלות המוצגות בדמויות ממרום המעלה, ותו לא. כל אחת מהן מציגה את עצמה, מספרת 
בפרט,  ובפירנצה  בכלל  בארץ  הפושה  ההידרדרות  על  רותחין  של  קב  שופכת  קורותיה,  את 
בו  המתרחש  אך  אמנם,  שונה  ִצבעֹו  זה,  הבא.  הרקיע  אל  מעופפים  ודנטה,  ביאטריצ'ה  והזוג, 

הקודם.  של  העתק  לרוב  הוא  בו,  מתרחש"  שאינו  "מה  לומר,  מוטב  ושמא   –

 Victor Frankel, der Wille zum sinn. ausgewählte Vorträge über Logotherapie, Bern: Hans Huber,  .3
 1972.
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הסמלי  המבנה  את  בתוכן  למלא  עליו  היה  שכן  דנטה,  את  העסיקה  שהדילמה  ספק  אין 
רולן  משירת  יותר  אחוזים  ב-25  שורות,  ל-5000  קרוב  קנטי,   33 קרי:  בחר,  בו  והבעייתי 
השבר  ותיאור  העבר  תהילת  של  הקבועה  לתבנית  מעבר  יבחר  במה  הרבות.  תהפוכותיה  על 
העולה  הרושם  זה  אכן,  לומר?  מה  לו  שאין  כך  על  הדיבור  את  להרחיב  יבקש  האם  בהווה? 
נפלאות  תיאורי  א.  והם:  הרף,  ללא  עצמם  על  החוזרים  הנוספים  המוטיבים  בשני  מעיון 
העדן במידה ידועה לטרקטט  המסכת האור-קולית מזה, והשיח הסכולסטי מזה, ההופכים את 

בחרוזים.  מסה  תיאולוגי, 

החיזיון האור-קולי
ַלְמנֵַּצַח, ִמזְמֹור לְדָוִד׃

ַהּשַָׁמיִם ְמַסְפרִים כְבֹוד ֵאל; ּוַמֲעֵׂשה יָדָיו ַמּגִיד ָהרָקִיַע׃
תהילים, פרק י"ט, א-ב 

בעוד  אולם  והלחן.  האור  הם  והערצה  פליאה  המשורר  של  לבו  את  הממלאים  מרכיבים  שני 
וכלה  תהילים  במזמורי  החל  ענוג,  בקול  המזמרות  מלאכים  מקהלות  מפי  הנשמע  הלחן 
ממעל  השופע  האור  ברקע,  המתרחש  את  המלווה  למרכיב  במהרה  גולש  כנסייה,  בהמנוני 

מרכזי.  מוטיב  להיות  הופך  בסנוורים,  משוררנו  עיני  את  ומכה 
הנה כי כן, הנשמות המקבלות אותו ברקיעים מאירות לו )תרתי משמע( פנים, אורן עולה 
גם  יופיה  עם  וגובר  עולה  השמיימית  אהובתו  בעיני  האור  גוברת.  שהתרגשותן  ככל  ומתלקח 

וכיו"ב.  מעלה,  מרקיעים  שהשניים  ככל  יחד, 
מושל  באמצעותו  המרכזי  המרכיב  כי  המשורר  לנו  מודיע  הראשון  הקנטו  בפתיחת  מיד 

האור: הוא  בחלד  הבורא 

ֵמִניַע,  ְבָרא  ַהּנִ ל  ּכָ ר  ֲאׁשֶ לֹו  ַבח  ֶ ַהּשׁ
ֵמִטיל,  אֹורֹו  ְוֶאת  ַמְבִקיַע  ֵבל  ּתֵ מֹוְסֵדי 

ַהּבַֹהק.  ְמַעט  ְוָכאן  ה  ַרּבָ ְזִריָחתֹו  אן  ּכָ
 )3-1  .1(

ככל  לפיו  מוסרי,  קנה-מידה  של  מעמד  ומקבל  אופטית  תופעה  מכלל  יוצא  האור  כן,  כי  הנה 
של  וקדושתו  הצדיק  של  צדקתו  והולכת  רבה  קרי:  הבורא,  אל  הִקרבה  רבה  כן  האור  שרב 

ְמבֶֹעֶרת".  ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ ְלֶהֶבת  ב"ׁשַ מקורה  דנטה  של  ליצירתו  ההשראה  שכך,  כיוון  הקדוש. 

ַהּזַֹהר,  ַרב  ַהּבַֹהק  ַהּלֹא-ָידּוַע,  ִליל  ַהּצְ
ֵמעֹוָלם  מֹוָה  ּכָ ׁשּוָקה,  ּתְ י  ּבִ יתּו  ִהּצִ

ָלַדַעת.  ָתם  ִעּלָ ֶאת  ֲהלֹום,  ַעד  י  ּתִ ַחׁשְ לֹא 
 )84-82  .1(
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"העילה" אחריה מבקש המשורר מעניקה לו מסד רציונלי בסוגיית הקרינה האלקטרו-מגנטית 
הפשוט  ההסבר  הירח.  לכתמי  באשר  דנטה  של  תמיהתו  למשל,  כך,  אור.  בפינו  הקרויה 
דחוסים  הלָבנה  מן  חלקים  כי  הוא  המאוחרים  הביניים  ימי  איש  של  דעתו  על  והמתקבל 
בעינינו  נראים  שהם  מכאן  האור,  חדירת  את  אוטמים  ואלו  האחרים,  מחלקיה  בחומר  יותר 
בהגיונו  המוגבל  התמותה  בן  של  טעותו  את  לדנטה  מסבירה  ביאטריצ'ה  אולם  יותר.  כהים 
לא  ממנו.  חלקים  אך  להאיר  הבורא  של  ברצונו  ביאטריצ'ה  מסבירה  הירח  כתמי  את  הארצי. 
בן אנוש, שכן הוא סותר את חוקי הפיזיקה הבסיסיים  נעלה מבינתו של  ייפלא אפוא שהדבר 
נרות  של  אופטי  ניסיון  בתיאור  מלּווה  ההסבר  בעדן.  אחיזה  להם  שאין  חוקים  לו,  המוכרים 

שונים.  ממרחקים  במראה  הנשקפים 

נֹוֵבַע,  אֹורֹות  ִמיֵני  ין  ּבֵ ִֹני  ַהּשׁ אן  ִמּכָ
חֶֹמר,  ל  ׁשֶ ְסִמיכּותֹו  אֹו  ּלּותֹו  ִמּדַ ְולֹא 

קֹוֵבַע,  סֹוִפית  ר  ֲאׁשֶ רֹון  ָהִעּקָ ְוהּוא 
ְך. ְוחֹׁשֶ אֹור  ל  ׁשֶ ִטיָבם  ה,  ְסֻגּלָ ת  ִמּדַ י  ּפִ ַעל 
)148-145  .2(

הנכנע  הארצי  ההיגיון  עם  אחד  בקנה  עולה  אינו  הסכולסטי  שההסבר  לעיל,  כאמור  מאחר, 
לגדולות  ממנו  נצפה  לבל  המשורר  אותנו  מזהיר  האדמה,  פני  על  השוררים  טבע  לחוקי 

אמנם: שכן  ונצורות, 

ַהּזַֹהר, ְמאֹד  ַרב  ּבֹו  ָרִקיַע  ּבָ ָהִייִתי 
ַעל  ִמּמַ ב  ָ ַהּשׁ ר  ֲאׁשֶ ָבִרים  ּדְ ם  ׁשָ ָרִאיִתי 
ׁשֹוֵכַח.  אֹוָתם  ְוהּוא  לֹוַמר,  כֹחֹו  ּבְ ֵאין 

ֶחְפֵצנּו,  ְמחֹוז  ֱאֵלי  ֲאַנְחנּו  ְקֵרִבים  ֵעת  י  ּכִ
ה  ֲעֻמּקָ ּכֹה  ְתהֹום  ּבִ בּוָנֵתנּו  ּתְ ׁשֹוַקַעת 

ַאֲחֶריָה.  עֹוד  עֹוֵקב  רֹון  ּכָ ַהּזִ ֵאין  ׁשֶ
)9-4  .1(

ומודיע  ֶלכת  המשורר  מצניע  יתר,  ממחויבות  פטור  והוא  מראש  אותנו  שִהזהיר  כיוון  עתה, 
לקורא: 

ֲעַדִין,  מִֹחי  ֶלֱאצֹר  ּיּוַכל  ׁשֶ ל  ּכָ זֹאת  ִעם 
קֶֹדׁש,  ַמְמֶלֶכת  אֹוָתּה  ּבְ ָחִזיִתי  ְראֹות  ַהּמַ ִמן 

ְוָהְלָאה.  ֶזה  ְנטֹו  ִמּקַ יִרי  ׁשִ לּוז  הּוא  ִיְהֶיה 
)13-10  .1(

עצמן  על  ויחזרו  סופו  ועד  מתחילתו  העדן  את  ילוו  לעיל  שהבאתי  אלה  אקראיות  דוגמאות 
 ,14 בקנטו  הבוער  הצלב  הופעת  כגון:  לעלילה,  חשיבות  רבי  במעמדים  גם  פעמים,  ספור  אין 
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המורכב  בשמים  הנשר  תבנית   ,22 בקנטו  ומלאכים  רוחות  ויורדים  עולים  בו  הזוהר  הסולם 
בין   .)33 )קנטו  באמפיריום  עצמה  השכינה  זיו  ולבסוף,   ,19 בקנטו  דגולים  אישים  משלהבות 
טבעות  זוהרות,  עטרות  אש,  רשפי  של  צורה  הלובשים  במלאכים  העדן  רקיעי  גדושים  לבין 
צעד  כל  על  הופכים  והזוהר  האור  וכו'.  ברק  הבזקי  די-נור,  נהר  נוצצים,  כתרים  בוהקות,  אש 
על  הנחיתה  עם  המשורר  את  האופפת  התחושה  למשל,  כך,  ואלגוריה.  לדימוי  מושא  ושעל 

הירח: 

אֹוָתנּו,  ָעְטפּו  ָעָנן  ִמין  ּבְ י  ּכִ יִתי  ּמִ ּדִ
ְודִֹפי,  ְרָבב  ְללֹא  ֵבד,  ּכָ ָסִמיְך,  זֹוֵהר, 

ֶמׁש.  ֶ ַהּשׁ אֹור  ֶאת  ַמְחִזיר  ָלטּוׁש  ַיֲהלֹום  מֹו  ּכְ
)33-30  .2(

ביחס  עומד  שזוהרה  אש,  שלהבת  עולה  מראשם  מהלכים,  נרות  הם  אליו  הניגשים  הרוחות 
הרוח: של  לרגשותיו  ישר 

ֵאֵלינּו  ֶאָחד,  ֶאָחד  ׁשּו,  ִנּגְ ַהּכֹל  ּוְלֵעת 
ֶנֶפׁש,  ל  ִמּכָ זֹוֵרַח  קֹוֵרן,  אֹור  ָרִאינּו 

ר. ָהאֹׁשֶ ם  ִלּבָ ּבְ ַרב  י  ּכִ ִהיא  ה  ַחּיָ ֵעדּות 
)106-104  .5(

המשורר:  בפני  עצמם  את  מציגים  הללו  ואכן, 

ַמִים  ׁשָ ֶמְרֲחֵבי  ּבְ ֹוֵפַע  ַהּשׁ ּנַֹגּה  ּבַ
רֹוֲחִצים... ֲאַנְחנּו 

)119-118  .5(

להם:  משיב  שהוא  פלא  לא 

קֹוֵרן,  ְרִאיְתֶכם  "ִמּמַ י,  ְבּתִ ֵהׁשַ ֻמְפָלא,"  ַבר-ָמה  "ּדְ
ֶאְתֶכם  ה  ּנֶ ַהְמׁשַ ָהֱאלֹּהַ  זַֹהר  הּוא 

)60-58  .3(

מלבד  דבר  רואה  המשורר  אין  השמיימית  אהובתו  עיני  אל  מבטו  את  מסב  שהוא  עת  בכל 
בסנוורים:  מיודענו  את  המכה  בזוהר,  הקורנות  עיניה 

ֵעיֶניָה  ּבְ ִהְבִריָקה  יַאְטִריֶצ'ה,  ּבֵ י  ּבִ יָטה  ִהּבִ
ֵהִאיָרה. ֱאלִֹהית  ֵאׁש  ַאֲהָבה,  ְלֶהֶבת  ׁשַ

ָהִייִתי  ָקרֹוב  ה  ִהּנֵ ָאז,  ּכִֹחי  אֹוִתי  ָנַטׁש 
ַאְרָצה.  י  ְלּתִ ּפַ ִהׁשְ ֵעיַני  ּתֹונֹוַתי,  ֶעׁשְ ד  ְלַאּבֵ

)142-139  .4(
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והנה: דנטה,  בה  מתבונן  ומגבלותיו,  החופשי  הרצון  בסוגיית  הרצאתה  את  סיימה  שזו  כיוון 

ר  אֹׁשֶ קֹוֶרֶנת  ְוִהיא  ָרִאיִתי  י  ִבְרּתִ ּגְ ֶאת  אן  ּכָ
ַמִים,  ָ ַהּשׁ זַֹהר  ּבְ ּה  ּלָ ּכֻ ֶנֶאְסָפה  ֵעת 

ֶכת.  ַהּלֶ ּכֹוַכב  ָנַגּה  ֵאת  ׂשְ ֶיֶתר  ּבְ י  ּכִ ַעד 
)96-94  .5(

בפיו  פני הבורא המכונה  נוכח  אל  כולה, מתייצב המשורר  היצירה  בקנטו החותם את  ולבסוף, 
עליון":  "אור  כיאות 

ָערּוְך  ָטהֹור,  ֵעיַני  ַמְרֵאה  ָהָיה  ן  ּכֵ ׁשֶ
ַהּזַֹהר  ַקְרֵני  ת  ֲאֻלּמַ ַרק  ּבְ ַעד  ִמּבַ ַלְחּדֹר 

נֹוַבַעת.  ַעְצָמּה  ֱאֶמת  ּנּו  ִמּמֶ ֶעְליֹון,  אֹור  ל  ׁשֶ
)54-52  .33(

את  זו  המזינות  זוהר  טבעות  שלוש  העשוי  הקדוש,  השילוש  היא  מולו  רואה  שהוא  הדמות 
עולם".  "אור  הוא  זו, 

זיו,  נוגה,  בוהק,  זוהר,  אור,  של  זה  נדלה  בלתי  שפע  לנוכח  הקורא  את  המלווה  התחושה 
ליצירתו,  תכנים  מלמצוא  שנואש  כיוון  המשורר,  כי  היא  ושלהבת,  להב  ניצוץ,  רשף,  ברק, 
זו  נקל לחוש בהעדר פרופורציה  וכמה מונים על הנדרש.  גודש אותה בתיאורים העולים כמה 
בין המצגת האור-קולית, האמורה ככל הנראה להכות את עיני הקורא בסנוורים, לבין הנרטיב 
בתוכו  לאכלס  שנקל  נכבד  מרחב  שורות,  ל-5000  קרוב  פני  על  בעצלתיים  המשתרע  הדל 

שורות(.   4002 מחזיקה  רולן  )שירת  תהפוכותיו  על  שלם  אפוס 

מסה תיאולוגית והכשל הסכולסטי 
מיטיב  לעיל,  כאמור  ודנטה,   – לחוטאים  מפורשת  אזהרה  הם  בתופת  הזוועות  תיאורי  אם 
אותו  משחרר  שהדבר  הרי   – המצוי  לרשע  הצפויה  האימה  של  והריאליסטי  הפלסטי  בתיאור 
גורע.  וכל המוסיף  והרצאות תוכחה. הדברים מדברים בעד עצמם,  במידה רבה מהטפת מוסר 
לדון  הנימוס  מן  זה  אין  הכול,  ככלות  בתופת.  התיאולוגיים  הדיונים  של  היחסי  המיעוט  מכאן 
לב  עד  מכאב  וצורח  הגיהינום  באש  נצלה  שיחתך  בן  כאשר  הקדוש  השילוש  בדוקטרינת 
חסר  יהיה  עמם  והדיון  סכולסטית,  השכלה  חסרי  בלייעל  בני  ממילא  שרובם  גם  מה  השמים. 

ותוחלת.  תכלית 
בן-שיח  איננו  הפגני  ורגיליוס  כי  לציין  למותר  המדריך.  של  אופיו  הוא  נוסף  מרכיב 
בנושאים מעשיים הקשורים למסע  בסוגיות של הדֹוגמה הקתולית, מכאן שלבד מכמה עצות 
עולם  של  ברומו  דיונים  דנטה,  של  מבינתו  זה  בשלב  הנעלות  לתופעות  הסברים  וכן  עצמו, 
מעטים יחסית בשני הכרכים הראשונים. לא כך בעדן, לאחר שאת מקומו של עובד האלילים 

הקדושה.  ביאטריצ'ה  החליפה  המזהיר 
מדובר  שכן  המוסר,  בתורת  לדיונים  נוח  מצע  מהווה  הטוהר  בטור  המצב  התופת,  לעומת 
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משכנע  אזכור  הם  בתשובה,  החוזר  את  לייסר  משנועדו  יותר  העינויים,  לעדן.  במועמדים 
הנושא המרכזי  אולם  ברגע האחרון.  נשמתו  הציל האיש את  להיות אלמלא  היה  למה שעלול 
לגן  הסמוך  העליון  למדרג  ועד  ההר  ממרגלות  הטוהר,  טור  שוכני  כל  את  שני  בחוט  הכורך 
תקופת  את  המצמצם  ההיטהרות,  עקרון  ולעצמם.  לקרוביהם  הדאגה  הוא  הארצי,  העדן 
משפחה  קרוב  אם  כן,  כי  הנה  מבחוץ.  בהשתדלות  ידועה  במידה  מותנה  זה,  במקום  השהות 
לשאת  ירבה  בפורגטוריום(  שוכן  או  גיהינום  ירש  המת  אם  יודע  )שאינו  החטאה  בחלד 
נאלח  באתר  שהותו  זמן  את  בכך  יצמצם  הוא  הטוהר,  בטור  השרוי  הנפטר  לטובת  תפילות 

זה.  להודות(  )יש 
אבנים מחליקות  וכי  צל,  אינו מטיל  דנטה  כי  בעובדה  כי לאחר שהבחינו  ייפלא אפוא  לא 
לחוקי  הנכנע  ודם  בשר  אם  כי  כמוהם  משקל  וחסר  חלול  איננו  האיש  קרי:  לרגליו,  מתחת 
מן  לבקש  ישכח  לא  ארצה  בשובו  כי  ומתחננים  ד"ש,  מוסרים  עליו,  צרים  הכול  הטבע, 
הקרובים לשאת תפילות בעבורם. מכאן שגם אם דיונים תיאולוגיים מתקיימים בטור הטוהר, 

הדרמטי.  העיקר  הם  אין  מקרה  ובכל  מאוד,  קצרים  רובם 
הציפייה  הוא  מבוטל,  בלתי  לא  דרמטי  מתח  המעניק  הוא,  אף  חשיבות  רב  נוסף,  מרכיב 
של  שיאו  אל  מבוא  אם  כי  איננו  הטוהר  טור  שהרי  הבא.  בשלב  לבוא  לעתיד  הקורא  של 

הכבוד.  כיסא  מול  וההתייצבות  ביאטריצ'ה  עם  הפגישה  המסע, 
המשורר  ימלא  במה  לבאות,  וציפייה  תקווה  ולא  זוועות  תיאורי  לא  אם  כן,  כי  הנה 
הדיון  בידיו  נותר  האור-קולית,  המצגת  סוגיית  את  שמיצה  כיוון  העדן?  רקיעי  תשעת  את 
שאלותיו  על  אם  ביאטריצ'ה,  של  הסבריה  א(  מישורים:  בשלושה  בעדן  הנערך  הסכולסטי, 
אך  לדעת  מבקש  האיש  כי  אינטואיטיבית  תחושה  מתוך  ואם  המשורר  של  המפורשות 
המצביא  יוסטיניאנוס,  הקיסר  דוגמת  דבר  בעלי  מפי  מלומדים  הסברים  ב(  מלשאול;  נרתע 
המבחן  ג(  אחרת;  או  זו  דוקטרינה  בדקויות  דנטה  את  המעדכנים  הכנסייה  ואבות  והמחוקק, 
היא  ביאטריצ'ה,  דברי  פי  על  בו,  ושההצלחה  בוחנים,  שלושה  בידי  הנערך  הנוצרית,  בדֹוגמה 

השמיימי.  המסע  להמשך  תנאי 
המבחן מבוסס על שיטת הדיון וההוראה הסכולסטית שהגיעו אל שיאם במחצית השנייה 
הסכולסטית,  השיטה  דנטה.  של  חייו  בימי  קרי:  ה-14,  המאה  ובראשית  ה-13  המאה  של 
כוללת  הידועה,  הדוגמא  פי  על  האריסטוטלי,  הסילוגיזם  בנוסח  דיאלקטי  היקש  שביסודה 

מרכיבים:  שלושה 

תמותה. בני  הם  האדם  בני  כל  יסוד:  הנחת   
אדם. בני  הם  היוונים  משנה:  הנחת   

תמותה. בני  הם  היוונים  ההיקש:   

שלא  המוקדם,  הרנסנס  ממבשרי  הוא  האריסטוטלי  הסילוגיזם  על  המבוסס  הדיאלקטי  הדיון 
התיאולוגי  הדיון  פיה  על  הנוצרית,  בתיאולוגיה  המוניסטית  השיטה  את  עוד  לסבול  היה  יכול 
האל".  דרכי  "נסתרות  בבחינת  כולו  כל  והוא  הרציונלי,  והשיקול  ההיגיון  מן  כליל  מנותק 
הדֹוגמה  עיקרי  את  עליו  להשתית  והניסיון  הלוגי  ההיקש  עמדו  הסילוגיזם  של  ביסודו 
של  הסתייגותו  את  לעורר  היו  שעלולים  דמיון  והפלגות  נסים  במעשי  הגדושה  הקתולית, 
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החדשה,  הברית  את  הלוגי  המסד  של  בסיסו  על  לפרש  רק  לא  היה  הצורך  המצוי.  המשכיל 
אלא אף את כתבי אבות הכנסייה המוקדמים, את צווי האפיפיור ואת ההחלטות של הוועידות 

האקומניות.
את  בו  ראה  דקרט  שרנה  )מי  אקווינס  תומס  אצל  שיאה  אל  הגיעה  הדיאלקטית  השיטה 
ממנו  יותר  תרם  לא  ואיש  אקווינס(,  בכתבי  מצוי  מרעיונותיו  חלק  כי  והודה  הרוחני  אביו 

אריסטוטלית. לוגיקה  עם  הכנסייתית  הדֹוגמה  לזיהוי 
בנוסח  אמונתו  ואת  הרוחני  עולמו  את  דנטה  משתית  שעליו  הסכולסטי  הדיון  סוגיית 
ביאטריצ'ה,  הופכת  אותו  הנוצרית,  בדֹוגמה  עומדת אפוא במרכז המבחן  הדגול,  רבו  אקווינס, 
הקדושים  הם  הבוחנים  שלושת  ברקיעים.  דנטה  של  עלייתו  להמשך  לתנאי  לעיל,  כאמור 
הקתולי:  הקדוש  השילוש  של  התווך  עמודי  הם  הנושאים  ושלושת  ויוחנן,  יעקב  פטרוס, 
אמונה, תקווה, חסד )אהבה(. )העובדה האירונית ששלושה בני ישראל הם הבוחנים את דנטה 

המשורר.(  בעיני  תמוהה  נראית  לא  הקתולית  הדוקטרינה  במסתרי 
ג  ַהּצֵ לּויֹות  "ּגְ הפותח במבחן הוא פטרוס, ושאלתו הראשונה היא לכאורה פשוטה וישירה: 

 .)52  ,24( ִהיא?"  ַמה  ֱאמּוָנֵתנּו  ָבֶריָך,  ּדְ
משנה  הנחת  יסוד,  הנחת  להניח  חייבת  לעיל,  המוצג  הסכולסטי  הכלל  פי  על  התשובה, 
מכנה  ואף  ראש,  בקלות  השאלה  אל  מתייחס  שדנטה  העובדה  אף  על  אולם  לוגי.  והיקש 
כן  ועל  הדיון,  בתנאי  מלעמוד  רחוקה  תשובתו  פשוט",  "סילוגיזם  ביטול  של  בנימה  אותה 

השאלה:  על  משיבה  אינה 

לֹו,  ה  ַקּוֶ ּנְ ׁשֶ ְלָכל  ּתֶֹכן  ִהיא  ָהֱאמּוָנה 
ִנְרֶאה,  ּלֹא  ׁשֶ ָבִרים  ּדְ ְלִקּיּום  ִהיא  ֵעדּות 

ֱאמּוָנֵתנּו.  ְמִצית  ּתַ ֵעיַני  ּבְ ִהיא  זֹו  ּכָ
)66-64  .24(

במשפט  משנה  הנחת  גם  כך  יסוד.  הנחת  קרי:  קביעה,  אכן  הוא  הראשונה  בשורה  האמור 
השני, אולם המשפט השלישי, האמור לסכם את הדיון, נעדר כל שייכות לנאמר. על השאלה 

כן:  ועל  הקודש,  בספרי  אמונתו  את  מצא  כי  דנטה  משיב  האמונה,  אל  הגיע  כיצד  הבאה, 

ַחת  ִנּצַ ְוהֹוָכָחה  ׁשּוט  ּפָ ִסילֹוִגיְזם  ִהיא 
ִוּכּוַח,  ְלָכל  ֵמַעל  ֱאֶמת  ֶלֱאמּוַנת 

ֶהֶבל.  ִאם  י  ּכִ ֵאיֶנּנּו  ֶתר  ַהּיֶ ָתּה  ְלֻעּמָ
)96-94  .24(

בלבד  זו  לא  ֶהֶבל",  ִאם  י  ּכִ ֵאיֶנּנּו  ֶתר  "ַהּיֶ שלו  אמונתו  לעומת  כי  טיעונו  את  נקבל  אפילו  ובכן, 
זוהי  האירוניה  למרבה  מכך,  יתרה  כלל.  סילוגיזם  כאן  שאין  אלא  פשוט,  סילוגיזם  זה  שאין 
האחר,  של  עקרונית  בשלילה  הבעיות  רוב  את  הפוטרת  מוניסטית,  לחשיבה  מובהקת  דוגמה 

לוגי.  למסד  להידרש  מבלי 
לא יהיה זה מוגזם אפוא לטעון כי הסכולסטיקה של דנטה נעדרת הן את תחכום הסופיזם 
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שיאה  אל  בימיו  שהגיעה  הסכולסטית,  האסכולה  של  טיעוניה  חריפות  את  והן  מזה,  ההלני 
כך,  ודומיהם.  סקוטוס  דנס  אקווינס,  תומס  בייקון,  רוג'ר  מגנוס,  אלברטוס  של  בדמויותיהם 
משותף  מסד  להציע  אותו  מביאים  ונגד,  בעד  מגנוס  אלברטוס  של  השקולים  נימוקיו  למשל, 

ומסקנות.4 היקשים  ואגב  וטריא  שקלא  מקץ  רק  זאת  אולם  ולדת.  למדע 
לא לחינם זכה דנס סקוטוס איש אוקספורד בתואר ”doctor subtilis“. יכולתו להפריד בין 
הפּכים הקטנים בעבודתו המקפת על מהות החומר, וניסיונותיו להוכיח את קיומו ההגיוני של 
הסכולסטי.5  הדיון  של  מופת  עבודות  הם   ,)primo principio( על"  "עיקרון  בבחינת  אלוהים 
מאנז'ו,  שרל  בפקודת  הורעל  כי  טוען  )דנטה  הנצרות  של  התיאולוגים  גדול  אקווינס,  מתומס 
טור הטוהר, קנטו 20, 69(, נוטל דנטה את העיקרון לפיו אין דבר המצוי בתבונה שקודם  וראו 
הביא  אקווינס   .“Nihil est in intellectu quod non prius in sensu” בחושים:  נתפס  לא  לכן 
אם  ספק  התיאולוגי.  במישור  רק  לא  וזאת  השלמות,  אל  הדדוקציה,  היא  ההיקש,  שיטת  את 
והיגיון  תבונית  קרקע  על  להשתית  מבקש  זה  כאשר  טיעוניו,  בתחכום  מתחרה  לאקווינס  יש 
הוכחה  כגון  הקתולית-רומית,  הכנסייה  של  בעייתיות  היותר  הדוקטרינות  מן  אחדות  צרוף 
הקורם  המופשט  האלוהים  התגלמות  או  הבתולה  מרים  של  הריונה  אלוהים,  של  קיומו  בדבר 

הצלוב.  ישו  של  האנושית  בדמותו  וגידים  עור 
הטיעון  למעשה,  אלה.  מכל  כלום  ולא  אין   – ביאטריצ'ה  מפי  לרוב  המדבר   – דנטה  אצל 
את  לשכנע  כדי  בהן  אין  כן  ועל  שרירותיות,  קביעות  הן  אמירותיו  כליל.  נעדר  הדיאלקטי 
הוא  אם  וחומר  קל  המודרני,  הקורא  אולם  לכן.  קודם  משוכנע  היה  כן  אם  אלא  הקורא, 
בפני  מעט  לא  נבוך  ניצב  העיוורת,  האמונה  של  המטה-לוגי  ההיבט  מן  הרחוק  אתאיסט 

במסעו.  פוגש  הוא  בהם  ההוגים  בפי  אותם  השם  דנטה,  של  הנחרצות  קביעותיו 
הוא  הסכולסטי  הדיון  של  המופשט  הפן  לא  שכן  פחות,  ניכר  הדבר  הטוהר  ובטור  בתופת 
המרתק,  המעשה  בסיפור  נבלעת  הטיעונים  פשטנות  הנשמות.  של  סבלותיהן  אם  כי  העיקר, 
וכולם  לחוד  אחד  כל  הרוחצים  העדן,  לרקיעי  ועוד.  הסבל  של  בריאליזם  הזוועה,  בתיאורי 
הוא  אפוא  שנותר  מה  הדרמטי.  במישור  לעיל,  כאמור  להציע,  מה  אין  נצחי,  באושר  יחדיו 
שדנטה  נראה  הגדול.  המשורר  של  המובהקים  מכישוריו  שאיננה  סוגיה  הפילסופי,  הפלפול 

פעם:  מדי  כך  על  מתנצל  והוא  יש  לכך,  מודע 

ָלֶלֶכת  קּום  ּתָ ַאל  עֹוד  ָיָקר,  קֹוֵרא  ה,  ַעּתָ
ָהָיה,  יֹון  ִנּסָ ַאְך  ַרק  ֶ ׁשּ ַמה  ּבְ ַהְרֵהר 

ַע  ְתַיּגֵ ּתִ ֶטֶרם  ּבְ ַמח  ׂשְ ּתִ ְלָבְבָך  ּבִ עֹוד 
)24-22  .10 )העדן, 

 William Wallace, “albertus Magnus, saint”, dictionary of scientific Biography. NY: Charles scribner's  .4
sons. 197; ioannis duns scoti, Tractatus de primo principio, Padova, Liviana, 1973.

לתרגום אנגלי   ;sancti Thomae de aquino, summa Theologiae, Textum Leoninum romae, 1888 ראו:   .5
 st. Thomas aquinas, summa Theologica, Benziger Bros. edition, 1947, Christian ראו:  ומפורש,  נגיש 

.Classics Ethereal Library
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ביאטריצ'ה – צינת המדונה
הכרובים  השרפים,  של  ותכונותיהם  אישיותם  בסוגיית  לדנטה  ביאטריצ'ה  בין  המתנהל  בדיון 

תמותה:  בני  לבין  בינם  היסודי  ההבדל  מוסבר  לסוגיהם,  והמלאכים 

ַעם  ּפַ ַאף  ֻמְפָרע  ֵאינֹו  ֵעיָנם  ט  ַמּבַ ן  ּכֵ ַעל 
צֶֹרְך  ל  ּכָ ָלֶהם  ְוֵאין  ָחָדׁש,  הּו  ֶ ַמּשׁ ּבְ
ֶקת.  ְמֻנּתֶ ָבה  ַמְחׁשָ ּבְ ֵכר  ְלִהּזָ ְלַנּסֹות 

ָהִקיץ,  ּבְ הּוא  חֹוֵלם  ֱאנֹוׁש  ָתם,  ְלֻעּמָ
טּוַח,  ּבָ ּלֹא  ׁשֶ ְוֵיׁש  ֱאֶמת  ַהּדֹוֵבר  ֵיׁש 

ְודִֹפי.  ה  ִלּמָ ּכְ ם,  ָאׁשָ ֵבִקים  ּדְ ַאֲחרֹון  ּבָ
)84-79  .29(

המאה  אמצע  שנהב.  אלמוני,  אמן  מלאך. 
פריס. לובר,  ה-13, 

חיוכו  בתיאור  למטרה  קלע  הפסל 
פניו  וארשת  המלאך  של  המטופש 

של  מאושרו  לבד  הבעה  מכל  הנקייה 
המצוי. הזומבי 

Dante Book 3.indb   398 6/7/2009   2:12:01 PM



399
אחרית דבר

ייעודו  וכל  חופשי,  רצון  וחומר  קל  זיכרון,  תודעה,  מסה,  נטול  פגר  הוא  המלאך  כן,  כי  הנה 
בתשעת  השונים,  ושמותיהם  פלגותיהם  אף  על  מופיעים,  הם  כך  ואכן  לנצח.  ולחולל  לזמר 
מעגלי האמפיריום. לא כך היה בתחילה. במועד בריאתם היו ביניהם מי שלא אהבו את הצפוי 
 Phosphorus-ה הוא  המקרא,  מן  שחר  בן  הילל  הוא  ביניהם  הנודע  באלוהים.  ומרדו  להם 
זה  בלטינית.   )Lucifer( ללוציפר  לימים  שהיה  השבעים,  מתרגום  האור,  נושא  קרי:  ביוונית, 
תבל  רשעי  את  המענים  חבלה  למלאכי  מרעיו, שהפכו ממלאכי שרת  עם  יחד  לשאול  הושלך 
כוכב  את  בו  מי שרואה  יש  חלוקות.  הדעות  עצמו,  הילל  למוצאותיו של  באשר  תופת.  יורשי 
כורע  הוא  שם  תחתיות,  בשאול  דנטה(  )דוגמת  מקומו  את  שקובע  מי  ויש  נוגה,  הוא  השחר, 

הכבידה. עקרון  מכוח  עליו  הרובץ  הארץ  כדור  של  הכביר  המשקל  תחת 
די  ברורה  לא  הארץ  מן  לעדן  העולות  הנשמות  של  תכונותיהן  סוגיית  המלאכים,  לעומת 
ברכות,  דנטה את התיאור ממסכת  דבר מקבל  וביסודו של  רבה,  צורכה. קרבתן אל המלאכים 
ולא  ורביה  פריה  ולא  שתיה  ולא  אכילה  לא  בו  אין  הבא  "העולם  לפיה  לעיל,  המצוטטת 
בראשיהם  ועטרותיהם  יושבין  צדיקים  אלא  תחרות,  ולא  שנאה  ולא  קנאה  ולא  ומתן  משא 
מהם  ניטל  שהגוף  הוא  דנטה  של  הצדיקים  על  אפוא  לנו  הידוע  כל  השכינה..."  מזיו  ונהנים 
קושי  טמון  שכאן  אלא  מהם.  הנשקף  האלוהי  האור  היא  לקיומם  והיחידה  האחת  והעדות 
אור  קרן  באמצעות  מתבצעת  הראייה  דנטה,  של  בימיו  האופטית  התפיסה  פי  על  א.  כפול: 
המשוגרת מן העין אל העצם ומאירה אותו, אולם במקרה של נשמות חסרי הגוף, הרי שנעדר 
נטולות  בעדן  הנשמות  והלא  ריק,  מחלל  להשתקף  יכול  אינו  האור  ב.  השיגור;  מנגנון  מהן 
מסה. דנטה מעלה את הנושא בפני ביאטריצ'ה בשהותם ברקיע הירח, בהקשר לסוגיית כתמי 
זו מסבירה לו בתכלית הקיצור כי חוקי הטבע שמיודענו למד בארץ אינם חלים  הלבנה. אולם 

האל... דרכי  נפלאות   – ובכלל  בשמים, 
בסבלנות  להתאזר  ועליהם  המושלם,  הזומבי  של  מצבו  נגזר  בֵעדן  הרוחות  על  כן,  כי  הנה 
לתחייה  יקומו  כשהמתים  הדין,  יום  בוא  עם  שניים,  או  נצח  ככלות  שיגיע  המועד  לקראת 
וישובו ללבוש עור וגידים. בינתיים עליהם להסתפק בזיו השכינה. אולם אליה וקוץ בה. דנטה 
הוא  בעזרתם  שהרי  הסכולסטיקה,  בתחום  ולהשכלתם  לעדותם  לתוכחתם,  לדבריהם,  זקוק 
הדיבור,  כושר  את  דנטה  להם  מעניק  שכך,  כיוון  ערוך.  תיאולוגי  שולחן  לעצמו  לגבש  מבקש 
את  להעלות  מבקשים  ובכך  דבריהם  את  להרצות  מיטיבים  שלו  והצדיקים  והתודעה,  הזיכרון 
במועד.  לא תדע להתעשת  זו  אם  על הארץ  לרדת  ֶשבר אפוקליפטי העלול  למניעת  תרומתם 
כולם, כולל קצ'אגווידה אליגיירי, נעדרים קשר אמוציונלי לדנטה. היוצא מן הכלל הגדול היא 
לכתוב  נשבע  ולה  המתים  בעולם  המסע  אל  יצא  למענה  המשורר,  אהובת  ביאטריצ'ה,  כמובן 
תמוהה,  השניים  בין  היחסים  מערכת  אולם  אישה".  על  כתב  לא  מעולם  שאיש  "כפי  שירה 
לציפיות  קוטבי  כה  בניגוד  דנטה,  אל  זו  גבירה  של  הגמורה  אדישותה  המעטה.  בלשון  וזאת 
הקורא, מעוררת שאלה, מדוע? האם כל מערכת היחסים ביניהם, כולל זו הארצית, לא הייתה 
ולא נבראה אלא ָמשל הייתה? ושמא ביאטריצ'ה היא אכן התגלמות ההצלחה של אותו ניתוח 
חלקו  גמורים...  לזומבים  הפיכתם  ידי  על  הדור  בצדיקי  עולם  של  ריבונו  שמבצע  לובוטומיה 

הנ"ל.  הסוגיה  עם  להתמודד  יבקש  זה  מאמר  של  השני 
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ביאטריצ'ה – היוצא מן הכלל המעיד על הכלל
המשורר,  של  אהבתו  לסמל  שהיו  המופלאות  הנשים  צמרת  עם  נמנית  פורטינרי  ביאטריצ'ה 
את  ומחוללת  בבעלה  הבוגדת  מטרויה  הלנה  היא  כזאת  גבורה.  למעללי  עילה  אף  ולעתים 
מאפרודיטה  הרומי,  והאפוס  ההלני  האולימפוס  אלות  הן  כאלה  קדם.  בימי  הגדולה  המלחמה 
עלה  שלא  לאחר  בנפשה  יד  השולחת  קרתגו  מלכת  דידו  ועד  הבשרים,  ואהבת  היופי  אלת 
בידה לזכות באהבתו של אניאס. כאלה הן אהובות לבם של משוררי רומא הנערצים על דנטה: 
ארתור  המלך  אשת  גווינביר  הן  כאלה  לטיבולוס.  דליה  לקטולוס,  לסביה  לאובידיוס,  קורינה 
נזכרות  חלקן  לדנטה,  היטב  מּוכרות  רובן  הניבלונגים.  משירת  זיגפריד  אשת  וקרימהילדה 
המחבר,  של  דמיונו  פרי  אם  כי  שאינן  הנזכרות  הנשים  לרוב  בניגוד  מזאת,  יתרה  בכתביו. 
מבית  הרחק  לא  שהתגוררה  מי  ודם,  בשר  אישה  דנטה,  של  נפשו  אהובת  היא  ביאטריצ'ה 
שבאה  לעיל,  הגבירות  של  אהבתן  לשלמות  מובהק  בניגוד  אולם  בפירנצה.  אליגיירי  משפחת 
מסתפק  המיטות,  בחדר  ביטויה  את  שמצאה  נפש  אהבת  של  מושלם  בשילוב  ביטוי  לידי 
של  הניאו-אפלטונית  הדוקטרינה  מן  זה  מפתיע  ֶנתק  בלבד.  סוגד  עיניים  במראה  משוררנו 
לא  הדבר  אולם  דנטה.  את  המייחדת  תופעה  הוא  ביותר,  העמוק  במובנה  והתוכן  הצורה  זהות 

הבאים: הדברים  את  בנידון  לכתוב  קרלייל  מתומס  מנע 

אינני מכיר עוד בספרות העולם קרבה רבה יותר של גבר לאישה מזו של דנטה 
אהבה  הנפש,  מיתרי  את  המרעידים  כיסופים  ועידון,  רוך  זהו  ביאטריצ'ה.  אל 
מתמקדים  אלה  כל  האיאולי...  העוגב  צלילי  את  הדעת  על  המעלה  טהורה 
להימנע  יכול  אינו  הקורא  הטהורות...  בעיניה  מבטו  בעדן,  השניים  בפגישת 
ביטוי לרגש שטהור ממנו לא  זהו  זאת לשירת מלאכים בעדן. אכן,  מלהמשיל 

ומעולם. מאז  הגבר  של  בנפשו  נמצא 
קרלייל6 תומס 

בלשונו  הנודע  שקרלייל,  בטוח  הייתי  ראשונה  שבקריאה  להודות  עלי   – זו  רבתי  הגזמה 
המחבר.  כוונת  אכן  שזו  בבירור  עולה  כולה  המסה  מקריאת  אולם  לצון,  חומד  המושחזת, 
של  יכולתו  למידת  עדות  היא  הספקן,  הסקוטי  הקלוויניסט  של  השנון  מעטו  דווקא  הבאה 
אלא  המסאי,  רק  ולא  הכתוב.  של  מהקשרו  מּוצאת  קריאה  אגב  שולל  עצמו  להוליך  המבקר 
משלהי  הגרמני  המשורר   )Uhland( אוהלנד  לודוויג  של  הקצר  שירו  הנה  המשורר.  גם  כך 

פורטינרי.7 וביאטריצ'ה  אליגיירי  דנטה  של  הראשונה  פגישתם  על  ה-19,  המאה 

Thomas Carlyle, Lecture on Heroes, NY, 1916, p. 92.  .6
 Gedichte von Ludwig Uhland / herausgegeben von Friedrich Brandes. – Leipzig: P. reclam,  .7

1892.
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ביאטריצ'ה 

ִפיֶרְנֶצה,  ֲעֵרי  ַ ִמּשׁ ֶזה  ָהָיה 
ָרִקיַע,  ֲעֵרי  ַ ִמּשׁ א  ּמָ ְוׁשֶ
ּוָבִהיר  ַצח  ָאִביב  יֹום  ּבְ

ִהְבִקיַע.  ְרּכֹו  ּדַ יז  ַעּלִ ָהמֹון 

ָהִעיר  ַיְלֵדי  ַמְלָאִכים  מֹו  ּכְ
ָעָרם,  ׂשְ ּבִ ָרִחים  ּפְ ֵזֵרי 
ְמחֹוְלִלים  ְיא  ַלּגַ ָיְרדּו 

יָרם.  ׁשִ ָעָלה  ְוַרְך  יז  ַעּלִ

ְנֶטה  ּדַ ָהֶעֶלם  יָנם  ּבֵ ב  ִנּצַ
ִלְראֹות  ׁש  ּקֵ ּבִ רֹוֵטט,  ִלּבֹו 

לֹו,  ְהֶיה  ּתִ ַמְלָאְך  ר  ֲאׁשֶ זֹו  ֶאת 
ֲעָלמֹות.  ּבָ ָפה  ַהּיָ ִהיא 

ִאיָלן  ַעְלַות  ְרּתֹו  ַצּמַ ּבְ
ת,  רֹוֶחׁשֶ ָהָאִביב  רּוַח  ּבְ
ִעיר  ַהּצָ ְנֶטה  ּדַ ֶנֶפׁש  ְך  ּכָ

ת.  רֹוֶגׁשֶ ַעְלָמה  ַאֲהַבת  ֶאל 

קֹוֵלַח  ֵנעֹור  ִלּבֹו  ּבְ ְך  ּכָ
ָבה,  ּכָ ּלֹא  ׁשֶ ּיּוט  ּפִ ְנַהר 

ֶגד  ִמּנֶ ַיֲעמֹד  לֹא  ִאיׁש  י  ּכִ
ָהַאֲהָבה. עּוִרים,  ַהּנְ

כולל  ה-14,  המאה  של  הראשונה  במחצית  כבר  דנטה,  של  ויצירתו  חייו  על  כתבו  רבים 
דנטה  בין  האהבה  מוטיב  מחולל  אחר  נבקש  אם  אולם  אליגיירי,  וג'קופו  פייטרו  בניו  שני 
ג'ובני בוקאצ'ו משנת 1348, 27 שנים לאחר  לביאטריצ'ה, נמצא אותו ללא ספק בחיבורו של 
נבחרים  קטעים  של  חופשי  תרגום  להלן  ההם.  הימים  במושגי  למדי  קצר  זמן  המשורר,  מות 

בוקאצ'ו:8 של  בחיבורו  הפתיחה  פרקי  משני 

 Vita di dante – Trattatello in laude di dante, in Tutte le opere di Giovanni Boccaccio, Milano:  .8
 Giovanni Boccaccio, Life of Dante, J.G. Nichols, trans., London: ראו:  אנגלי  לתרגום   ;Mondadori, 1964

.Hesperus Press, 2002
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משכן  והמועד.  החג  הפרחים,  קרת  ואם,  עיר  הנאצלת,  בפירנצה  במאי,  באחד  היה  הדבר 
והשמחה.  הגיל  אוהבי  הטעם,  מעודני  אזרחיה-אביריה 

שאחריו  הימים  ואף  החג  יום  יומין,  עתיקת  פלורנטינית  מסורת  היו  במאי  האחד  חגיגות 
הרחובות  מן  אביב,  מפרחי  קלועים  בזרים  עוטרו  הבתים  חזיתות  ותפארת.  פאר  ברוב  נחוגו 
ועדיים  זר  עטורות  צעירות  ועלמות  נשים  כנסיות.  פעמוני  בצליל  מלווים  ולחן  שירה  עלו 
מתרונן,  זמר  ובפיהם  מחול  בצעדי  פסעו  לבן  לבושים  צעירים  החג,  בתהלוכת  חלק  נטלו 

הקרת.  ברחובות  התהלוכה  ראש  בעקבות 
חופי  אל  ובא  ארמונותיה,  הוד  ואת  העיר  הרב את סמטאות  ההמון  נטש  ככלות התהלוכה 
בשפע  זו  בעונה  הפורחים  האחו  וכרי  השדות  אל  גדותיו  לאורך  פונה  בנחת,  הקולח  הארנו 

פרחים  קטפה  הנאנסת  פרוסרפינה  אובידיוס,  פי  על  כאן,  צבעוניו.  פרחי  של  נדלה  בלתי 

ָאִביב  ְרֵחי  ּפִ ַלל  ְשׁ ּבִ ַהּזֹוֵהר  ָאחּו  ּבָ
ָיֶדיָה...  מֹו  ּבְ ָקְטָפה 

שירי  את  ושרו  חוללו  הם  וכרכום,  כלניות  וסיגליות,  בנרקיסים  הפורחים  הדשא  כרי  בין  כאן, 
נערמו  ואזדרכת  תאשור  עלוות  בצל  הניצבים  שולחנות  על  עליהם.  האהובים  הטרובדורים 
וחבצלת  קורנית  פרחי  הוורד,  בושם  באווירת  הצוהל,  להמון  ומאכל  משקה  בשפע,  מטעמים 
משירי  באחד  עשורים  שני  מקץ  עצמו  דנטה  שנזכר  כפי  עדנים..."  וריח  הניחוח  "במתק  וכן 

נובה. הויטה 
היה זה בנשף זה של שיכרון חושים מעודן, לעת פירנצה כולה חוגגת ב-festa השופעת חן 
את  קיבץ  ימים,  באותם  מעלה  ורם  נכבד  איש  פורטינרי,  פולקו  כאשר  הטוסקני,  האביב  של 
ומכיוון שילדים  נמנה אחד אליגיירי,  לנשף"  "עם הקרואים  בביתו.  חגיגה  ידידיו הקרובים אל 
וכאן,  דורנטה שמו.  ה-9,  בן  בנו  עמו  בא  בילוי,  למקומות  בעיקר  הוריהם,  את  ללוות  אוהבים 
וחטפו  ומאושר  עליז  בצחוק  והגן  הבית  את  שמילאו  כמוהו  ונערות  נערים  גילו,  בני  שאר  בין 
כלומר  לה,  קראו  יֶצ'ה  ּבִ פולקו,  בתו הקטנה של  הייתה  מן השולחן העמוס מטעמים,  מעדנים 
יצור מקסים, מיניאטורה נהדרת של עלמה  ילדה בת שמונה לערך,  ביאטריצ'ה בשמה המלא. 
יפהפייה כפי שתהיה בבוא העת. היו הליכותיה מעודנות, דבריה הנאים נאמרו בשקט מאופק 
לא  כי  עד  מופלא  כה  בתואם  היו  ערוכים  העידון  בתכלית  הרכים  פניה  תווי  מגילה.  הבוגר 
דמות של השרף  דעת המתבונן  על  עליה העלה  הנאצל השרוי  לומר שהקסם  הפרזה  זו  תהיה 
נשמתו,  עמקי  עד  הנער  הוקסם  לראשונה  דנטה  אותה  ראה  לעת  כי  אפוא  ייפלא  לא  בעדן. 
יזכרנה  יחיה,  עוד  כל  ואילך,  זה  מיום  לנצח.  לבו  בסגור  דמותה  את  אצר  ילד,  שעודו  והגם 

לעד. אותה  ויאהב 
פטרוקי:9 ג'ורג'יו  של  בחיבורו  הקורא  ימצא  בוקאצ'ו  של  לביוגרפיה  מרתק  ניתוח 

נאצל,  גוון  בעלת  "הייתה  נובה,  בויטה  דנטה  לנו  אומר  ההוא",  ביום  "כסותה 
הצעיר."  גילה  את  להפליא  התואם  באופן  ומעוטרת  כרוכה  לעין,  נאה  ארגמן 

Giorgio Petrocchi, Vita di Dante, Editori Laterza, 1997.  .9
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יופיה על חושיו, הוא מצהיר שבהרף עין זה: "רוח  ואזי, בתיאורו את השפעת 
אברי  כל  כי  עד  רבה  כה  בעוצמה  לרעוד  החלה  לבי  במסתרי  השוכנת  החיים 
של  זו  מהוללת  "גבירה  הבא:  המשפט  את  פלט  ופי  יחדיו,  עמו  רטטו  גופי 
והוסיף  עין  להרף  עצר   ...)mente  mia  della  donna  gloriosa  La( זיכרונותי" 
בלטינית צחה: mihi” dominabitur veniens qui ,me fortior deus “Ecce, קרי: 

עלי." תשלוט  העת  בבוא  אשר  ממני  חזקה  אלוהות  "זו 

לו  מלאו  שטרם  רך,  נער  של  בלבו  רגשות  סער  של  מרשים  תיאור  ודנטה.  בוקאצ'ו  כאן  עד 
על  אותו  שזקפו  מי  ויש  משהו,  מופרז  להישמע  אמנם  עלול  שמונה,  בת  לילדה  שנים,  תשע 
טוהר  ואת  דנטה  כתבי  את  שמכיר  למי  קשה  זאת,  עם  המשורר.  של  דמיונו  הפלגת  חשבון 
הייתה  לא  ביאטריצ'ה  וכי  לאמיתה  אמת  הדברים  אין  שמא  הדעת  על  להעלות  הגמור,  לבו 

בהמשך(.  )וראו  הייתה  משל  אם  כי  נבראה  ולא 
"עלם  קרי:   ,alumnus Musarum אותו   – תשע  בן  רך  לנער  המיוחס  האירוע  ואמנם, 
הכול  ככלות  אחרי  שונה  איננו  דנטה.10  את  מכנה  וירגיליו  דה  שג'ובני  כפי  המוזות" 
לנו  מספר  האחרון  מיל.  סטיוארט  ג'ון  או  בטהובן  מוצרט,  דוגמת  פלא  ילדי  של  מקורותיהם 
אלכסנדר  הוא  נוספת  דוגמא  רך.  בגיל  שפקדוהו  דומות  תופעות  על  שלו  באוטוביוגרפיה 
הנ"ל  הפלא  ילדי  משמעותי:  אחד  בהבדל  זאת  אולם  ילד.  בעודו  מצוינת  שירה  שחיבר  פופ, 
מקרה  אלא  זה  היה  לא  שאצלם  אלא  בגילם,  קטנות  נשים  אל  אהבה  ריגושי  אמנם  ידעו 
ללא  הייתה  לעיל,  שתוארה  כפי  וביאטריצ'ה,  דנטה  של  הראשונה  שפגישתם  בעוד  חולף, 
והחזיקה  רבה  זו בלבד שהייתה בעלת עוצמה  לא  בחייו. השפעתו עליו  ספק המאורע המכונן 
הוא  ואילך,"  זה  "מרגע  הפיוטית.  יצירתו  למסד  לימים  שהפכה  אלא  מותו,  יום  עד  מעמד 

נובה:  בויטה  מצהיר 
השולט  ובטוח  נחרץ  כה  ריבון  ובאמצעות  כלות,  עד  נפשי  על  שלטה  האהבה 
כוחי.  במיטב  לשרתו  אם  כי  דבר  לעשות  יכולתי  שלא  המפותח,  דמיוני  על 
שרת;  במלאכי  הצעירה  אחריה,  ולחפש  ביתי  את  לצאת  עלי  מצווה  והוא  יש 
ורבת  נאצלת  ומצאתיה  השמיימית  אהובתי  אחרי  לבקש  בנעורי  יצאתי  כן  על 
אדם  של  בתו  היא  "אין  לאמור:  הומרוס  דברי  לה  יאים  כי  עד  ותפארת,  הוד 
הייתה  הקסומה  שדמותה  פי  על  אף  והנה,  היא."  אלים  בת  כי  תמותה  בן 
האושר  עול  תחת  לכרוע  קרוב  הייתי  אחת  שלא  ואף  אפנה,  אשר  בכל  עמי 
של  השקולה  עצתה  ללא  אהבתי  בפני  נכנעתי  לא  מעולם  הנה  המופלא, 

הצורך.  בשעת  לימיני  שעמדה  התבונה 

"התבונה  אותה  בדבר  האחרון  המשפט  של  משהו  הסתומה  משמעותו  תהיה  אשר  תהיה 
לא  שנים  תשע  במהלך  מדוע  מסבירה  זו  כי  נראה  אולם  הצורך",  בשעת  לימיני  שעמדה 
הרחק  לא  הכול,  ככלות  אחרי  שהתגוררה,  באהובתו  ארצי  עניין  כל  העלם,  הנער,  הילד,  גילה 

מביתו. 

.dantes alagherii iohanni de Virgilio לכבודו:  דנטה  של  לאקלוגה  הפיוטית  בתשובתו   .10
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חברותיה  שתי  דמויותיו.  באפיון  למטרה  קלע  הצייר   .1883 הולידיי,  הנרי  וביאטריצ'ה,  דנטה 
אהובתו  רק  עוגב.  במבט  הגוף(  שפת  את  )וראו  מהן  אחת  בדנטה,  מתבוננות  ביאטריצ'ה  של 

לפנים.11 מביט  הקפוא  כשמבטה  כליל  ממנו  מתעלמת  השמיימית 

חלפו אפוא תשע שנים. עתה, והוא איש צעיר בן שמונה עשרה, עודו מהלך בסמטאותיה 
והיא מלווה בשתי חברותיה  נפשו,  נקרתה על דרכו אהובת  והנה לגמרי באקראי  של פירנצה, 

נובה:  בויטה  קוראים  אנו  נעוריה.  וחן  יופי  בפסגת   17 בת  עלמה   – ממנה  הבוגרות 

ימים רבים, תשע שנים בדיוק מאז הדברים שכתבתי לעיל, אירע הדבר,  מקץ 
בין שתי  פוסעת  והיא  צחה,  לובן  בגלימת  לעיני  הופיעה  נהדרת  עלמה  ואותה 
המקום  אל  קרוב  ברחוב  חולפת  ובעודה  ממנה.  הבוגרות  האצילות,  רעותיה 
ובנימוס מעודן  ושרוי במבוכה, הואילה להסב אלי את עיניה,  נכסף  ניצבתי  בו 
כי  עד  זה,  ברגע  חזותה  הייתה  נעלה  וכה  לשלום.  אותי  בירכה  ארץ,  ודרך 

המוחלט.  האושר  תחושת  את  עין  להרף  ידעתי 

אם פגישתו הראשונה של דנטה עם ביאטריצ'ה הייתה האירוע המכריע בחייו, התגלות שנייה 
זו של "הגבירה המהוללת" הייתה גם היא לבטח משיאי חווייתו של המשורר. כאשר הופיעה 
כי  תמותה  בן  של  בתו  שאינה  מי  במלאכים",  "המעודנת  את  בה  ראה  הוא  לעיניו  לראשונה 

יותר.  וקסום  עמוק  אף  היה  בו  שהטביעה  הרושם  השנייה  שבפגישתם  הרי  אלים,  בת 

היו  אולם  מכחולו.  מפרי  בתמונה  ביאטריצ'ה  של  וניכורה  צינתה  בדבר  הסברים  אחריו  הניח  לא  הולידיי  הנרי   .11
לו  שילדה  דונטי,  ג'מה  את  לאישה   )1283( שנה  באותה  שנשא  דנטה  על  יצא  העלמה  של  כעסה  כי  שטענו 

ובת. בנים  שלושה 
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"פורחת באביב יופיה", כפי שציין באחת הסונטות לכבוד אהובת נפשו, הפכה ביאטריצ'ה 
רשף  "בעקבות  קרי:   ,Poca favilla gran fiamma seconda וכך:  הפייטן,  למוזת  והלאה  מכאן 
לימים.  יכתוב  שדנטה  מופת  יצירות  שתי  בדמות  לפרוץ  היה  אמור  והלהב  הלהב..."  בא  קט 
אותה  הקומדיה,  ביאטריצ'ה.  של  מותה  לאחר  שנתיים   ,1292 בשנת  נכתבה   Vita Nova-ה
קרוב  החל  אדם",  בידי  נמסרה  פעם  שאי  האלוהית  השירה  "פסגת  מכנה  רסקין  שג'ון  יצירה 
היום  עצם  ועד  "האלוהית",  את  לה  שהוסיף  בוקאצ'יו  זה  היה   .1307 בשנת  לכתוב  לוודאי 
ושמא  הקומדיה  על  האם  "אלוהית",  הכינוי  מוסב  מי  על  דנטה  חוקרי  בקרב  ויכוח  ניטש  הזה 

ביאטריצ'ה?  על 
בין השניים מאז פגישתם השנייה, אי שם  נוספות  יודעים דבר על פגישות  מאחר שאיננו 
להניח  עלינו   ,24 בת  והיא  שנים  שבע  מקץ  ביאטריצ'ה  של  מותה  למועד  ועד   ,1283 בשנת 

נפשו.  אהובת  את  עוד  ראה  לא  שוב  דנטה  ברחוב,  אקראית  פגישה  אותה  שלאחר 

ביאטריצ'ה – ההייתה או חלמתי חלום?
היא  הייתה,  משל  אך  שמא  או  ודם  בשר  אשת  הייתה  האם  ביאטריצ'ה,  של  דמותה  סוגיית 
המאה  בשלהי  בעיקר  החוקרים,  מבין  רבים  דנטה.  בחקר  המרכזיות  השאלות  אחת  הסתם  מן 
האהבה  חסד  היה  המוביל  המוטיב  אלגורית.  דמות  העדיפו  העשרים,  המאה  וראשית  ה-19 
והוא  היא פורשת עליו את חסדה  בן תמותה –  האלוהית, ה-caritas, קרי: אהבת המדונה אל 
הפך   )Mandonnet( מנדונה  פייר  דנטה  וחוקר  התיאולוג  למשל  כך  אליה.  בסגידתו  לה  משיב 

הארצית.12 הגאולה  לסמל  דנטה  של  נפשו  אהובת  את 
להופכה לסמל הקיסרות  ראה  רוזטי, מאבות האסכולה הפרה-רפאליטית,  גבריאלה  דנטה 

אליגיירי.13 דנטה  מתגעגע  שאליה  הרומית 
גם  וכמוהו  הקתולית,  הכנסייה  את  בה  רואה   Gitman(( גיטמן  גרהרדט  הגרמני  התיאולוג 

איטלקי.14 ותיאולוג  היסטוריון   ,)Tondelli( טונדלי  לאונה 
האינטלקט  של  התגלמות  בה  ראה  רוזטי,  של  זמנו  בן  תיאולוג   ,)Perez( פרז  פרנצ'סקו 
הטוהר;  בטור  מחלומותיו  באחד  דנטה  אותן  שראה  כפי  ולאה  רחל  של  הכלאה  מעין  הפעיל, 

הלאה.15 וכן 
ולהופכה  האלגוריה  מנבכי  דנטה  של  גברתו  את  לגאול  היא  העכשווית  בביקורת  הנטייה 
בין  פירנצה.  תושבת  פורטינרי,  ביאטריצ'ה  היא  ודם,  בשר  לאשת  המושלם  החסד  מסמל 
חיים.  אנשים  היו  בקומדיה  האדם  בני  דמויות  כל  כי  העובדה  זו  יסוד  בהנחת  תומכת  היתר 
גם  כי  אף  דנטה,  של  באחריותו  הן  אין  היצירה,  את  הגודשות  המיתולוגיות  לדמויות  באשר 
לקיומה  באשר  ספק  כל  היה  לא  לדנטה  כן  כי  הנה  בעבר.  שחיו  כמי  ערעור  ללא  נתפסו  הן 

Pierre Mandonnet, Dante le théologien, Paris, 1935.  .12
dante Gabriel rossetti, Poems & Translations, 1850-1870, London, NY: oxford University Press, 1914.  .13

 Friedrich Wilhelm Bautz, Dante Alighieri, der größte Dichter Italiens, das אצל:  בהרחבה  מצוטטים  הנ"ל   .14
.Biographisch-Bibliographische Kirchenlexikon, Verlag Traugott Bautz, 1990

.Jefferson B. Fletcher, Symbolism of the “Divine Comedy”, NY, 1921 ראו:  בנושא  להרחבה   .15
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המתים.  העולם  אל  צאתו  עם  עליו  חסדה  את  שפרשה  מי  הימים,  משכבר  אהובתו  של  בעדן 
בקנטו  האפל  היער  מסמל  אותו  החטא  סבך  אל  נקלע  המשורר  כאשר  מיד  לעזרו  יוצאת  היא 
שאול  בשבילי  להנחותו  מנת  על  ורגיליוס  את  לעזרו  המשגרת  זו  היא  התופת.  של  הראשון 
של  תהליך  אמנם  עוברת  עצמה  ביאטריצ'ה  הטוהר.  טור  במעלה  העקלתון  ודרכי  התחתיות 
בסונטות  לעינינו  מופיעה  שהיא  כפי  נובו״  ה״סטיל  כללי  פי  על  ריאלית  מדמות  השתנות, 
בכתביו  כבר  מצויים  שמיימית  מדונה  של  יסודות  כי  אם   – שמיימית  לדמות  נובה,  ויטה  של 
בפגישתם  דנטה  אל  דבריה  גם  כך  הנודעת(.  כ"ו  סונטה  את  )וראו  המשורר  של  המוקדמים 
ובוטים,  קשים  דברים  לחלוטין  ריאליסטית  בלשון  בו  מטיחה  ביאטריצ'ה  בעדן.  הראשונה 
וזו  הגבירה,  כעס  נמוג  בתשובה,  חזרה  של  תהליך  עובר  עצמו  שדנטה  כיוון  אט,  אט  אולם 
כזאת,  הייתה  אם  הארצית,  האהבה  עדן.  גן  מלאך  של  מופשטת  דמות  ויותר  יותר  מקבלת 
מאסכולת  המוסרית  השלמות  התגלמות  שהוא  השמיימי  האושר  ליעד  מקומה  את  מַפנה 

הקומדיה. אל  נובה  הויטה  מן  אותו  המובילה  דנטה, 
הוא  ששיאם  השניים,  בין  היחסים  במערכת  כה  עד  שמנינו  הביניים  שלבי  כן,  כי  הנה 
מתח  בנו  מחוללים  אהובתו,  את  שם  לפגוש  מנת  על  המתים  בעולם  דנטה  של  מסעו 
שהייתה  אהבה  ביאטריצ'ה,  אל  דנטה  של  אהבתו  מזאת,  יתרה  הפגישה.  לקראת  טבעי 
לטרקטט  מלהפוך  הספרותית  היצירה  את  לשמור  האמורה  זו  היא  ביצירתו,  מרכזי  לציר 
תושבת  ארצית  עלמה  של  ונושמת  חיה  דמות  בין  זו  הכלאה  פוליטי.   / מוסרי   / תיאולוגי 
דנטה;  של  גאוניותו  סוד  הכול  ככלות  אחרי  היא  השמיימית,  השֵלמות  להתגלמות  פירנצה 
הגם – יש להודות – שאהבתו של דנטה )וראו בהמשך( אינה עוברת תהליך של סובלימציה 
קדושה  הייתה  היא  והטהור.  הטוב  שלמות  אל  יפהפייה  לעלמה  צעיר  גבר  של  מתשוקתו 
וכך נותרה בעדן. רק היכולת להישאר טהור עד כדי הפשטה גמורה  בלתי מושגת בפירנצה, 
הראשון  הקנטו  מן   Veltro-ה הוא  ר,  מבׂשֵ של  מעמד  לדנטה  המעניקה  זו  היא  רגשותיו,  של 
המבקשת  הזאבה  מן  מכורתו  את  יגאל  אשר  ציד  כלב  בדמות  מושיע  אותו  בתופת,16 
לֹו  ֵהַמר  ר  ֲאׁשֶ ֵרִעי  ה  "ִהּנֵ במילים  למשורר  אהבתה  את  מגלה  ביאטריצ'ה  אותה.  לטרוף 
ִהיא  "ָהַאֲהָבה  ומוסיפה:   ,)61  ,2 )התופת,   )l'amico mio, e non delia ventura( ַהּגֹוָרל," 
רומזת  ביאטריצ'ה   .)72 )שם,   )amor mi mosse, che mi fa parlare( ּדֹוֶבֶרת."  רֹוִני  ּגְ ּמִ ׁשֶ זֹו 
זו המעלה אותו אל פסגת האיווי  לגורלו המר של דנטה שגורש מפירנצה. היא  ככל הנראה 
)העדן,  ַהֵחרּות"  ֶאל  ָהַעְבדּות  ִמן  אֹוִתי  ְצּתְ  ִחּלַ ר  ֲאׁשֶ זֹו  "ַאּתְ  כך:  על  לה  מודה  והוא  האנושי, 
קרי:  לאשורו,  המצב  תיאור  והן  עמוקה  תודה  הכרת  הן  כרוכים  אלו  במילים   .)85  ,31
כגון  הארציות,  סגולותיה  לביאטריצ'ה  אבדו  לא  זאת,  עם  המשורר.  של  המוסרית  תחייתו 

הנשית.  הקנאה  מדקויות  משהו  ואפילו  המבט  חיוכה,  משהו,  האירוני  יחסה 

ביאטריצ'ה והאהבה החצרונית
נובו".  ה"סטיל  בשירת  המשורר  אהובת  של  במקומה  מפורט  לדיון  זה  במאמר  המקום  צר 
הדונה  של  בהאלהתה  המדובר  לפיה  לעתים,  הנשמעת  הטענה  כי  מפורשות  ייאמר  אולם 

זה. בכרך  "מבואות"  פרק  ראו  הנושא  על  להרחבה   .16
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ניתן לסגוד בלבד מבלי לגעת, אין לה בסיס, לא בשירת התקופה  והפיכתה למדונה, אשר לה 
המיתולוגיה  התנ"ך,  וראשונה  בראש  הם  מקורותיו  אשר  המשורר,  של  הרוחני  בעולמו  ולא 
החצרונית"  "האהבה  לתשוקה.  אהבה  בין  הפרדה  כליל  הנעדרים  הרומי,  והאפוס  היוונית 
לאהבה  ואופן  פנים  בשום  מטיפה  איננה  רבים,  קולמוסים  נשברו  עליה   ,)amour courtois(
לחיוך  מצדה  יזכה  ובתמורה  לבו  לגבירת  שירותיו  את  מציע  האוהב  שבה  כזו  חד-כיוונית, 
שאת  ביתר  מודגש  חצרונית  באהבה  הארוטי  ההיבט  האירוניה,  למרבה  במטפחת.  לנפנוף  או 
הכומר,  ובברכת  החופה  בחותם  זכתה  שלא  ממוסדת,  בלתי  באהבה  שמדובר  משום  דווקא 

ימתקו.17  גנובים  מים  בבחינת  כולה  כל  והיא 
לזר.18 משה  של  ספרו  את  ראו  ה-12,  במאה  זו  בסוגיה  לדיון 

ולא  דנטה,  על  הנערצת  הפרובנסלית,  הטרובדורים  בשירת  אותה  מצא  לא  ודאי  המשורר 
נובו״, החל בג'קומו לנטיני בסיציליה ועד קבלקנטי בטוסקנה. אולם ישנו  אצל אבות ה״סטיל 

 andreas Capellanus, The Art of Courtly Love, NY: Columbia וראו בנידון את חיבורו של אנדריאס קפלנוס:   .17
.University Press, 1969

Mosché Lazar, amour courtois et “fin'amors” dans la littérature du Xiie siècle, Paris, 1964.  .18

החצרונית(.  האהבה  )אמנות   De Arte Honeste Amandi קפלנוס:  אנדריאס  של  לחיבורו  איור 
האיור  האוניברסיטאית.  הספרייה  היידלברג,  ה-14,  המאה  ראשית   .)Manesse( מנזה  קודקס 

קפלנוס. של  בחיבורו  הארוטי  ההיבט  את  היטב  מביע  המעודן 
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כי  הנה  עצמו.  אליגיירי  דנטה  והוא  השאר,  כל  על  יצירתו  בעוצמת  המאפיל  אחד  דופן  יוצא 
נסמכת  הרנסנס  ותחילת  המאוחרים  הביניים  ימי  בשירת  הגבירה  של  האלהתה  סוגיית  כן, 

הקיצור.  בתכלית  התמונה  את  להציג  נבקש  הבאות  בשורות  דנטה.  על  ברובה 
של  מורהו  היה  קבלקנטי  גווידו  א(  טעמים:  משני  וזאת  בקבלקנטי,  דווקא  להתחיל  נוח 
הראשון;  שיריו  מחזור  את  לו  שהקדיש  הצעיר  המשורר  של  הערצתו  ומושא  ידידו  דנטה, 
לדעת  ביקשה  גבירה  האהבה:  אודות  בחרוזים  המסה  קבלקנטי,  גווידו  של  הקנצונה  ב( 
בין  היחסים  ומערכת  האהבה  בסוגיית  הבולטים  ההישגים  מן  היא   ,)donna me prega(
ובימים בהם דנטה חיבר את שיריו לביאטריצ'ה,  נובו״ בכלל,  האוהב ואהובתו בסגנון ה״סטיל 

בפרט. 
נעלה, אולם בעת  ומעמד  נפש  אינו ממעט לקשור לאהבה כתרים של היטהרות  קבלקנטי 
אל  להביאנו  או  אותנו  לשנות  כדי  באהבה  יש  כי  נחשוב  לבל  בנו  מתרה  הוא  אחת  ובעונה 

האהבה: להפך,  השלמות.  תכלית 

ָהָאָדם, ֶטַבע  ֶאת  ָכְך  ּבְ ֵפר  ּתָ לֹא  י  ּכִ

ן, ּכָ ִמׁשְ ַהֵחְטא  מֹוֵצא  ֲהלֹא  ֵלמּות  ְ ּשׁ ּבַ י  ּכִ

ם ּתָ ֶבר  ִמּגֶ ִנְבָצר  ְלָהִבין  ֵהן  זֹאת  ַאְך 

ֵאיָתן.  עֹוָלמֹו  י  ּכִ ָלָיה  ַאׁשְ ּבְ ַהַחי 

 ]...[

שכן: מאהבה,  ולהימלט  לנסות  לגבר  לו  אל  גיסא,  מאידך 

ַחת ַסּפַ ֵני  ִמּפְ מֹו  ּכְ ה  ּנָ ִמּמֶ ס  ַהּנָ ם  ּגַ ֵהן 

ָנה. ּקָ ּתַ ָלּה  ֵאין  י  ּכִ יג,  ּשִׂ ּתַ אֹותֹו,  ְרּדֹף  ּתִ

רֹוַקַחת ָהַאֲהָבה  ה  ּמָ ַהּזִ ר  ֶקׁשֶ ֶאת 

ָנּה.  ּכָ ִמׁשְ ַעל  ּדֹם  ּתִ ְולֹא  אֹותֹו  ְלּכֹד  ּתִ

דנטה  של  התנהגותו  להפרכת  אלו  ממילים  יותר  וארצי  תבוני  נחרץ,  ניסיון  לתאר  קשה  אכן, 
ביאטריצ'ה.19 כלפי 

שמרחמה  ה-13,  במאה  הסיציליאנית  האסכולה  ממשוררי  הסונטה,  אבי  לנטיני,  ג'קומו 
שני  על  ושומר  תשוקה",  היא  "אהבה  שלו:  הסונטות  אוסף  את  מכנה  נובו״,  ה״סטיל  יצא 

אמת.  של  אהבה  תתכן  ללא  בלעדיהם  שהרי  מלא,  בשוויון  אלו  מרכיבים 
מרבה  החדש״,  ״הסגנון  אבות  של  הטריומוויראט  עם  הנמנים  מן  הוא  אף  גוויניצ'לי,  גווידו 
באהבה  מלהפריז  הקורא  את  מזהיר  אך  לבו,  אהובת  של  האלוהי  יופיה  את  לתאר  אמנם 

אהבתם  תיבש  לבל  האהובה,  מן  ודורש  אפלטונית, 

שירה,  שערי  שבעה  קבלקנטי,  גווידו  לדעת,  ביקשה  גבירה  ראו:  בשלמותה,  הקנצונה  של  העברי  לתרגום    .19
.47-42 עמ'  ב',  כרך   ,2005 תמוז,  הוצאת  סתיו,  אריה  ומבואות:  תרגום 
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]...[
ְלִתְפֶאֶרת, ָהָאִציל  ָהאֹוֵהב  ֵעיֵני  ּבְ

ִלְהיֹות  ׁשּוב  ל  ֶיְחּדַ ן  ּפֶ ְלעֹוֵרר,  ׁשּוָקתֹו  ּתְ
לֹות. ּכְ ַעד  ָלּה  ּוָמסּור  עֹוָלם  ַעד  ֶנֱאָמן 

מקץ  חלציהם  יוצאי  של  הבשרים  ואהבת  החושנית  התשוקה  מן  רחוקים  אם  גם  כן,  כי  הנה 
אין שלושת משוררינו מסתירים את החשיבות המכרעת  בפריחתו,  הרנסנס  בעידן  מאה שנים 
של התשוקה כמרכיב מכריע באהבה הנעלה, אשר אם לא יבוא על סיפוקו תדעך גם האהבה. 

לדנטה.  פרט  שלושתם, 
דניאל  ארנו  למשל  כך  אליגיירי.  דנטה  על  הפרובנסלית  השירה  השפעת  על  נכתב  רבות 
)arnaut daniel(, מגדולי הטרובדורים של המאה ה-13, הנערץ על המשורר הקובע את מקומו 
בעת  למשורר  ביותר  הנעלה  התואר  את  לו  ומעניק  שירתו  את  לשבח  מרבה  הטוהר,  בטור 
הטרובדור  של  והחשק  האהבה  שירת  מכולם".  הגדול  "האמן  קרי:   ,il miglior fabbro ההיא: 
של  הפיאודלי  שירותו  את  מציגה   – שירתו  של  רובה  שזו  לציין  ולמותר   – הפרובנסלי 
אותה  של  למהותו  ובאשר   ,“guerdon”-ה היא  תמורה,  מבקש  הוא  עליו  לבו,  לגבירת  האוהב 
בסימבוליקה  גדושה  משירה  ידו  את  מושך  לא  ארנו  היא.  מה  ספק  לאיש  אין  הלא  "תמורה", 
)עת   Lo ferm voler qu'el cor m'intra לחן:  להן  שנתחבר  האהובים,  משיריו  באחד  ארוטית. 
ולפיכך  בחדרה,  אהובתו  את  נעלו  הנה  כי  הטרובדור  לנו  מספר  חודרת(,  לבי  אל  עזה  תשוקה 
משחק  הוא  כולו  השיר  מתייבש.  שלו  ה"מוט"  כן  ועל  הנ"ל,  ב"תמורה"  לזכות  ממנו  נמנע 

ונרפה.20 מדולדל  הוא  והנה  און  ורב  מוצק  שהיה  אומלל  מוט  אותו  בדבר  מילים 
)afonso do Coton(, אף הוא מצמרת הטרובדורים במאה ה-13, כותב  אלפונסו דה קוטון 
אהובתו,  פילגשו/  למרינה,  משיריו  אחד  את  בוקובסקי.  צ'רלס  את  המזכיר  משתלח  בסגנון 

במילים: פותח  הוא 

ָברֹות! ּגְ ִבי,  ַמּצָ ֶאת  ְראּו  ּתִ
ׁשֹוֶכֶבת,  זֹו  ָלּה  א  ּבָ ׁשֶ ִמי  ִעם 

ְמאֹד ע  ֻמְפּתָ ֲאִני  ָאֵכן 

ֶבת. ַעּגֶ ּבְ עֹוד  ָחִלית  ּלֹא  ׁשֶ
ְלׁשֹוִני ּבִ י  ָחַסְמּתִ יְך  ּפִ ֶאת 

ה21 ַמּטָ י  ְבּתִ ְרּבַ ׁשִ ָיִדי  ְוֶאת 
 ]...[

תועבה. דבר  בפרסום  אלו  שורות  כותב  לסבך  עלול  ההמשך  שכן  לחדול,  יהיה  הדין  מן  כאן 

James J. Wilhelm, “The Poetry of arnaut daniel”, Speculum, vol. 58. No.4.  .20
 richard Zenith, “an Unsung Literature: Galician-Portuguese Troubadour Poetry”,  .21

<http://portugal.poetryinternationalweb.org/piw_cms/cms/cms_module/index.php>.  
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רומא  של  בקורותיה  השירה  עידן  מפסגת  לדנטה  ידוע  היה  אישה  לאהבת  הנוסף  הרובד 
לעידן  הכוונה  והחברתית.  המדינית  השֵלמות  התגלמות  את  המשורר  ראה  בה  עליו,  הנערצת 
רומא,  של  משורריה  גדולי  כתבו  בה  ואחריה,  הספירה  שלפני  שנים  מאה  אותן  האוגוסטיני, 
רבות  המצוטט  אובידיוס,  ואובידיוס.  הורציוס  ורגיליוס,  של  הנעלה  הטריומוויראט  ובראשם 
בשירת  פסגות  שלוש  מחבר  הוא  ההלנו-רומי,  לעולם  כמקור  לוורגיליוס  רק  שני  בקומדיה, 
 remedia amoris-ו האהבה(  )אמנות   ars amatoria )אהבים(,   amores הרומית:  האהבה 

האהבה(.22 )רפואות 
כולן. המחבר, המופיע  וריגוש מיני לאורך האלגיות  ייחום  נוטפת  אהבים,  גיבורת  קורינה, 
הזכה של  נשמתה  בין  להפריד  בדעתו  יעלה  לא  כלל  אולם  כלות,  עד  בה  ראשון, מאוהב  בגוף 
רק  אולם  חמוקיה,  ואת  יופיה  את  הרף  ללא  מהלל  הוא  להפך,  המושלם.  לגופה  אהובתו, 
היסוד  הנחת  לידי שלמות את  אובידיוס  מביא  כך  אלו למשמעות של ממש.  זוכים  בזרועותיו 

והתוכן.  הצורה  זהות  בדבר  דנטה  בימי  השוררת  הניאו-אפלטונית 
אהבים: של  א'  בספר  ה'  אלגיה  מתוך  הסיום  שורות  הן  הנה 

]...[
ַהּיִֹפי. ִליַלת  ּכְ ָיָפה,  מּוִלי  ָעְמָדה 

ָוּה? ּגֵ ֲחמּודֹות  ֶאת  אּוַכל  ֵאר  ּתָ ְוִכי 
ִצּפּו, יקֹוַתי  ְנׁשִ ּלִ ׁשֶ קּוִרים  ַהּזְ ֶדיָה  ׁשָ הֹו, 

ַער, ַהּנַ ַיְרֵכי  ים,  ֲעֻנּגִ ָמְתַנִים 
ֶזה ל  ּכָ ָבר,  ּדָ אֹוִסיף  ָמה  ...ַאְך 

י ָנַטְלּתִ ָהָיה,  ָלם  ֻמׁשְ ְזרֹועֹוַתי,  ּבִ ָהָיה 
ָהְלָאה...? ינּו  ָעׂשִ ּוֶמה  יָה,  ַמֲעֻרּמֶ ֶאת 

ְמנּו. ִנְרּדַ ְסחּוִטים  יֹוֵדַע!?  ֵאינֹו  ּוִמי 
זֹאת. ָהְיָתה  ה  ֲעֻמּקָ ַאְך  ְקָצָרה  ָנה  ׁשֵ

ה.  ֵאּלֶ מֹו  ּכְ ַרּבֹות  עֹות  ׁשָ ִלי  ֲהבּו  הֹו, 

קרא,  אותם  משוררים  של  עטם  פרי  דנטה,  של  הרוחני  בעולמו  אישה  אהבת  אפוא  כאן  עד 
אלה.  מכל  קצה-קצהו  ולו  כתביו  בכל  אין  אולם  העריץ.  אותם  התחנך,  עליהם 

צינת המדונה
 naked-ה ממשפחת  העירום  בין  המשמעות  רב  הערכי  ההבדל  את  יודעת  אינה  העברית 
לעירום מאסכולת ה-nude. הראשון הוא העירום כפשוטו, המעורר את חדוות המין, והמוליך 
במתבונן  המעורר  המופשט,  העירום  הוא  השני  המיטות.  חדר  אל  האפשר  ככל  מהר  בהכרח 
של  הצונן  השיש  לחמודות  אדיש  אותו  מניח  אך  ממילו,  ונוס  של  איבריה  לשלמות  הערצה 

מבחר אלגיות מתוך אהבים ראו אור בתרגומו של אריה סתיו: הוצאת תמוז, 1975. רפואות האהבה, בתרגומו   .22
.2000 כרמל,  בהוצאת  אור  ראה  דיקמן,  עמינדב  של 
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ממילו  זאת  לא  ונוס,  אותה  אפילו  איננה  ביאטריצ'ה  אולם  בלובר.  הניצבת  היוונית  האלה 
כן  ועל  גוף,  נעדרת  דמות,  נטולת  היא  בוטיצ'לי;  של  ממכחולו  הגלים  מן  העולה  זאת  ולא 
של  אהבתו  עם  ולא  עמה  לא  עמה,  להזדהות  יכול  הקורא  שאין  לחלוטין  מופשטת  ישות 
ורק לא מגלימתה של ביאטריצ'ה. אהבה נטולת  דנטה אליה, שאף היא אהבה מופשטת כליל 
הפונטה  ליד  עין  להרף  ואם  ילדותו  בימי  אם  בה,  פגש  בהם  בעבר  המקרים  שני  שכן  זיכרון, 

פומפיי.  מוזיאון  פרסקו.  וקורינה.  אובידיוס 
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וקיו, על פי עדותו של הנרי הולידיי בציור הנודע, לא חוללו דבר אצל הקורא. נשיקה, חיבוק, 
ִתלים של אקסטזה מילולית שגם היא כל-כולה ברמת  יד עדיפים היו על תלי  ואפילו לחיצת 
המופשט. הציפייה למפגש בגן העדן הארצי מלווה את הקורא לאורך שני הכרכים המקדימים 
גודל  כן  הציפייה  כגודל  אולם  דרמטי.  מתח  של  מבוטל  בלתי  לא  מרכיב  ומחוללת  העדן,  את 

האכזבה.
ככלות מסע אימים בתופת ובטור הטוהר, אשר במהלכו כל החָלקה מקרית עלולה הייתה 

השמיימית.  אהובתו  לו  מצפה  בו  הארצי,  העדן  גן  אל  דנטה  מגיע  הגולל,  את  עליו  לסתום 
העשן  ותימרות  האש  מתוך  דנטה  לעיני  נגלית  רעלה  המצועפת  ביאטריצ'ה  של  דמותה 
 .)30 )קנטו  הארצי  העדן  גן  הוא  הלא  הטוהר,  טור  בראש  הקודש  מרכבת  את  האופפים 
ללא  עליו  לצוות  מואילה  השמיימית  והאהובה  נשמתו,  עמקי  עד  כצפוי  מתרגש  המשורר 
זו  )לשורה   .)73  ,30 )קנטו  יַאְטִריֶצ'ה..."  ּבֵ זֹו,  ִהיא  ֲאִני  ֵאַלי,  א  ׂשָ "ֵעיֶניָך  יתרות:  הקדמות 
יהיה:  המילולי  תרגומה  אשר   ,“Guardaci ben! Ben son, ben son Beatrice...” באיטלקית: 
ב"עיניך שא" משהו מעוצמת  להעניק  ביקשתי  ביאטריצ'ה...  אני  היטב,  היטב,  היטב!  התבונן 
המשורר  בעוד  בהמשך,  יותר.(  ואכזר  קשוח  המקור  כי  להודות  יש  אולם  המקראי,  הציווי 

לתאר: מיטיב  הוא  שאותם  תוכחה  דברי  בו  מטיחה  היא  בקרקע,  מבטו  כובש  הנכלם 

נֹוֶהֶגת,  ַרֵחם  ְללֹא  ּה  ַיְלּדָ ִעם  ׁשֶ ֵאם,  ּכְ
הּוא  לּוי  ּגָ ֵהן  ָבֶריָה,  ּדְ ָהיּו  ָאְזַני  ּבְ ְך  ּכָ

ׁשּוַח.  ַהּקָ ַהֶחֶסד  ל  ׁשֶ ר  ַהּמַ ַטֲעמֹו 
)81-79  .30 הטוהר,  )טור 

Così la madre al figlio par superba,
com'ella parve a me; perché d'amaro

sente il sapor de la pietade acerba.

הראשונה,  כפולה.  הייתה  וזו  דנטה,  לבגידתו של  נוגעת  פגועה,  לאישה  כיאה  התוכחה,  עיקר 
 .)126  ,124  ,30 )קנטו  ַאֶחֶרת"  ׁש  ַוְיַבּקֵ ָהִאיׁש  אֹוִתי  ָנַטׁש  י...  ְבּתִ ִנּצַ י  ַחּיַ ֲאִביב  ַסף  "ַעל  כאשר 
האומלל  את  מטעימה  היא  שכך,  כיוון   .)127( ֶפׁש..."  ַלּנֶ ר  ׂשָ ַהּבָ ִמן  "ִהְמֵראִתי  כאשר  והשנייה, 
ראש,  חפוי  עומד  האיש  מרה.  לועגת,  סרקסטית,  דבריה  ונימת  זה,  אחר  בזה  אשם  במטחי 
את  לפתוח  לו  מאפשרים  אינם  מזה  וכלימתו  מזה  האכזר  נאומה  אך  דבר-מה,  לומר  מבקש 

ת".  נֹוֶאׁשֶ ָמָרה,  ָיגֹון  ֶאְנַקת  ְלַאַחר  "ַרק  אלא  פיו, 
לקראת סוף הקנטו )ה-30(, לנוכח קבלת הפנים הצוננת המלווה בהטחת עלבונות, מדמה 

המלאכים: בזמרת  לשמוע  דנטה 

ַהּנַֹעם ֶחְדַות  ת  ...ַרּבַ
ידּו, ִהּגִ מֹו  ּכְ י  ַמְעּתִ ׁשָ ָעַלי,  ְוַרֲחִמים 

יִני?"  ְלּבִ ּתַ ָהִאיׁש  ֵני  ּפְ ֶאת  י,  ִבְרּתִ ּגְ ֶזה,  "ַמּדּוַע 
 )96-94  .30 הטוהר,  )טור 
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הראשונה  פגישתם  את  מסיימת  וביאטריצ'ה  באשמה,  שבור  בקול  מודה  דנטה  אחרת,  או  כך 
גבירת  קובעת  היתר  בין   .)33-5  ,33 )קנטו  המשורר  של  השכלית  מוגבלותו  על  נמלץ  בנאום 
עיקר  את  מבין  הוא  שאין  לה  נדמה  וכאשר  ֶלת";  ּוְמֻעְרּפֶ "ּתֹוָעה  ודעתו  ְכְלָך"  ׂשִ "ָנם  כי  לבו 

ביאטריצ'ה:  קובעת  דבריה, 

ְלֶאֶבן  ְכְלָך  ׂשִ י  ּכִ רֹוָאה  ֲאִני  אּוָלם 
ֵני  ִמּפְ מּוָגף  ִליל,  ּכָ ָאטּום  ְוהּוא  ָהַפְך 

ֶהֶלם.  ּבְ אֹוְתָך  ה  ַמּכֶ ְדָבַרי  ּבִ ׁשֶ ָהאֹור 
)75-73  .33 הטוהר,  )טור 

)ושמא  השניים  בין  היחסים  מערכת  את  ותלווה  זה  בשלב  החלה  הגברת  של  מצדה  הצינה 
כולו.  העדן  לאורך  היחסים"(  "העדר  את  לומר  מוטב 

ניסיון של קרבה אל דנטה, לא בדיבור, קל וחומר במעשה. כאדם  ביאטריצ'ה נמנעת מכל 
כל  נעדרת  היא  דבר,  עליה  יודעים  איננו  ראסה,  הטבולה  התגלמות  היא  בפרט  וכאישה  בכלל 
בו  המשורר,  אל  החטוף  וחיוכה  מעיניה  הבוהק  הזוהר  מלבד  זאת  פנים,  קלסתר  או  תבנית 
ומנוסח היטב, כזה של מורה קפדנית  היא פותחת או מסיימת את דבריה אליו. דיבורה ָשקול 
בדבר  לעגנית  בהערה  פעם  מדי  ומלווה  קשה-הבנה,  לתלמיד  דבר-מה  להבהיר  המבקשת 

האינטלקטואלית.  מוגבלותו 
בקנה  עולים  אינם  החדש,  מצבו  את  ִהפנים  שטרם  מי  דנטה,  של  הרהוריו  כאשר  כך, 
העדן,  של  הראשון  בקנטו  כבר  וזאת  ארסית,  בהערה  בו  נוזפת  היא  בעדן,  החוקים  עם  אחד 

לאמור:

ִדְמיֹוְנָך,  ּבְ ְפִליג  ּתַ ְוא  ָ "ַלּשׁ ִלי:  אֹוֶמֶרת 
ים...  ֵמׂשִ ַעְצְמָך  ִסיל  ּכְ

)89-88  .1(

בעיניה: אווילית  היא  אף  הנשמעת  דנטה,  של  הבאה  ולשאלתו 

יָה,  ִמּפִ ֶחְמָלה  ֶאְנַקת  י  ִבְרּתִ ּגְ ְלָטה  ּפָ ְך  ּכָ ַעל 
ּדֹוֶאֶגת  ֵאם  ֶטת  ַמּבֶ ר  ֲאׁשֶ ט  ַמּבָ ּוְבאֹותֹו 

ֵעיֶניָה.  ֶאת  י  ּבִ ָנְתָנה  קֹוֵדַח,  ֻחּמֹו   – ְבָנּה  ּבִ
)102-100  .1(

ומסיימת במשפט אירוני בדבר תקוותה שעתה  ובפירוט את טעותו  לו באריכות  היא מסבירה 
ממשוגותיו.  תלמידה  השתחרר 

הלָבנה.  כתמי  סוגיית  את  להבין  מבקש  ודנטה  הירח,  לרקיע  עלו  השניים  השני  בקנטו 
היא  ברורה:  הכוונה  דעתו.  את  לה  לומר  ביאטריצ'ה  ממנו  מבקשת  להסביר,  תפנה  בטרם 
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פותחת  היא  שסיים,  כיוון  כך.  ואכן  הבל.  דברי  יאמר  כי  היודע  האיש  את  להביך  מבקשת 
לה: המאזין  את  שתעקוץ  לפני  לא  אולם  דבריה,  בהרצאת 

ִפיָסְתָך  ּתְ י  ּכִ ִבין  ּתָ "ָלֶבַטח  ֵאַלי:  ְוִהיא 
ת  ַהְסּכֵ ֲהָבָנה,  ל  ׁשֶ ל  ֶכׁשֶ ּבְ ָעמֹק  בּוָיה  ׁשְ
ְמׁשּוגֹוֶתיָך.  ַאְפִריְך  יַצד  ּכֵ ֵהיֵטב  ַמע  ּוׁשְ

)63-61  .2(

משגר  הוא  היותר  ולכל  לשאול,  שלא  מעדיף  הנבוך  דנטה  הזה,  הסוג  מן  הערות  כמה  לאחר 
אליה מבט נבוך. ביאטריצ'ה הרואה ללבו, יודעת מה ביקש לדעת, מחייכת ומתחילה להסביר. 

מאופק: עלבון  היא  כרגיל,  הפתיחה, 

י  ְכּתִ ִחּיַ י  ּכִ "ַעל  ֵאַלי,  ָרה  ּבְ ּדִ א,"  ּלֵ ְתּפַ ּתִ "ַאל 
עֹוד  י  ּכִ ְלדּוִתי,  ַהּיַ ם,  ַהּתָ ְלֶהְגיֹוְנָך 

...״ ְבּתָ ִהּצַ לֹא  ַרְגֶליָך  ָהֱאֶמת  ֶאֶדן  ַעל 
)27-25  .3(

מרושע,  בסגנון  וזאת  פיו,  את  לפתוח  אותו  מעודדת  שהיא  יש  עצות,  אובד  שהאיש  כיוון 
בקודש: כהרגלה 

 ]...[
ַעת...  ּדַ אֹוָתנּו  יל  ּכִ ׂשְ ּתַ יָך  ּפִ ִאְמֵרי  ּבְ ׁשֶ לֹא 

 )10  .17(

יש משהו פתטי, ואכן מעורר חמלה, כדברי ביאטריצ'ה, בעובדה שהאיש בולע את הצפרדעים 
אחת-אחת ולא נודע כי באו אל קרבו. אף לא לרגע אין הוא חדל מלהלל ולשבח את אהובתו 
אהבת  של   )perpetual hymn( פוסק  בלתי  תהילה  "שיר  מכנה  ֶשלי  שפ.ב  במה  השמיימית, 

נצח."

זַֹהר  ְפֶאֶרת  ּתִ ָהיּו  ֵעיַני  ּבְ ֶניָה  ּפָ
י  ּכִ ַעד  ַרב  ר  אֹׁשֶ ּבְ ָקַרן  ָטּה  ּוַמּבָ

ְחַסְרָנה.  ּתֶ ֻקְלמֹוִסי  ּבְ ים  ִמּלִ ְלֵתאּורֹו 
)24-22  .23(

באמפיריום,  השניים   .31 בקנטו  דנטה  של  האלוהית  גברתו  מגיעה  הניכור  שיא  אל  אולם 
ביאטריצ'ה  אל  עיניו  את  אינסטינקטיבית  ַמפנה  הבורא  של  משכנו  מזוהר  ההמום  המשורר 

מאחריו:  לעמוד  הנוהגת 

ִניִתי,  ּפָ ָחָדׁש  ִעְנָין  רֹב  ּבְ ְלֵעת  ֲאַזי 
יָה  ּפִ ֶאת  אֹל  ִלׁשְ ָלׁשּוב  ָנכֹון  י,  ִבְרּתִ ּגְ ֶאל  ַסב 

ִהְטִרידּו,  רּוִחי  ֶאת  ׁשֶ ַהּסּוְגיֹות  ְדַבר  ּבִ
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ַאְלמֹוִני;  ִלי  יב  ֵהׁשִ יִתי  ִצּפִ ָלּה  ּבֹו  קֹום  ּמָ ּבַ
יָה  ְחּתֶ ּתַ אּוָלם  ִלְראֹות  יַאְטִריֶצ'ה  ּבֵ ֶאת  יִתי  ִקּוִ

ְפֶאֶרת.  ּתִ ֲהַדר  ָלבּוׁש  ָזֵקן  ִאיׁש  ָרִאיִתי 
)60-58  .31(

היא  והלאה.  מכאן  דנטה  את  להדריך  עליו  הטילה  שביאטריצ'ה  מי  ברנר,  הקדוש  הוא  האיש 
תפקיד  כי  להניח  שלא  קשה  הקודמים  בקנטי  כלפיו  צינתה  ולאור  במילה,  ממנו  נפרדה  לא 
מנת  על  הנראה  ככל  לשלום,  האיש  את  לברך  מבלי  הסתלקה  היא  לזרא.  לה  היה  המדריכה 
ההמום  דנטה  ברנר.  בידי  אותו  ומסרה  מצדו,  הצפוי  ההתרגשות  פרץ  את  מעצמה  לחסוך 

הזקן: את  שואל 

ִלי:  יב  ְוֵהׁשִ י,  ַאְלּתִ ׁשָ ד  ִמּיָ י?"  ִבְרּתִ ּגְ "ֵהיָכן 
 ]...[

ֶבת  יֹוׁשֶ אֹוָתּה  ְרֶאה  ּתִ ְלַמְעָלה  יט  ּבִ ּתַ ״ִאם 
ֲעלֹות,  ַהּמַ ֵמרּום  י  ִליׁשִ ׁשְ ל  ַמְעּגָ ּבְ

ַמֲעלֹוֶתיָה."  ְזכּות  ּבִ ָלּה  ן  ִנּתַ ר  ֲאׁשֶ ס  ּכֵ ַעל 

ֲעלֹות".  ַהּמַ ֵמרּום  י  ִליׁשִ ׁשְ ל  ַמְעּגָ "ּבְ אהובתו  את  בעיניו  ומחפש  לזקן,  משיב  אינו  הנרגש  דנטה 
רואה  והוא  המקום,  פלֵאי  מכוח  בטל  ביניהם  המרחק  מבטו.  את  בה  ונועץ  אותה  מאתר  הוא 
מילה,  כל  שומעת  היא  כי  יודע  תחינה,  תפילת  אליה  נושא  הוא  מולו.  עמדה  כאילו  אותה 

אליו:  מבטה  את  עין  להרף  מסבה  היא  ואכן, 

י,  ּבִ ִהְתּבֹוְנָנה  ָכה,  ִחּיְ
ַצח.  ַהּנֶ ַמְעַין  ּבְ יט  ְלַהּבִ ָבה  ְוׁשָ

)90-88  .31(

הכול.  וזה 

רבה  קרבה  העולם  בספרות  עוד  מכיר  אינני  שלעיל:  במוטו  המצוטטים  קרלייל  כדברי  אכן, 
ביאטריצ'ה. אל  דנטה  של  מזו  לאישה  גבר  של  יותר 
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הערת סיום
של  גמור  העדר  הוא  דנטה,  כתבי  כל  את  אלא  הקומדיה,  את  רק  לא  המאפיין  נוסף,  מרכיב 
לצון  למעט  מקום  היה  עניין,  כל  הנעדר  מוחלט  אושר  של  זה  במצב  כי  נותנת  הדעת  הומור. 
רבים.  אכן מתבקש בשורה של מקרים  והדבר  ודמויותיו,  מצדו של המשורר על חשבון עצמו 

הלאה.  ועובר  גמורה,  בדממה  אותם  פוטר  דנטה  אולם 
הפייטן  של  שירו  מתוך  סיום  בשורות  זה  מאמר  לסיים  שלא  קשה  עסקינן,  בהומור  ואם 
של  לתרגומו  בסיום  שמביא  מי   ,)Лев Oсень, Данте и Беатриче, 2007( אוסן  לב  האוקראיני 

הבאות:	 השורות  את  העדן 

]...[
ֵמעֹוָלם, ּגּוָפּה  ֶאת  ק  ִחּבֵ לֹא 

ָפֶתיָה,  ׂשְ ֶאת  ק  ֵ ִנּשׁ לֹא  ֵמעֹוָלם 
ַהְמֻיָחם,  ֵריָחּה  ֶאת  ָיַדע  לֹא 
ֶדיָה, ׁשָ ֶאת  ָיָדיו  ּבְ מֹוֵלל  לֹא 
ְתֶניָה, ִמּמָ ֲחגֹוָרה  ֵהִסיר  לֹא 
ְלֵעיָניו ַרּכֹות  ֶהְחִליָקה  לֹא 
יָה, ַמְחַמּדֶ ָתה  ְוִגּלְ ִליָמה  ַהּגְ

ְמאָֹהב..." "ֲאִני  ָלּה:  ָלַחׁש  לֹא 

ֵעיֶניָה, ּבְ ָוׁשּוב  ׁשּוב  יט  ִהּבִ ַרק 
ֶבר ַהּגֶ י  ּכִ ֵאפֹוא  ֶלא  ַהּפֶ ַמה 

ֶפיָה  ְרׁשָ ַלֲהבֹות  ּבְ ָעָלה 
ֵאֶבר. ְרפּוי  ִאיְמּפֹוֶטְנט  ְונֹוַתר 
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הכלליים  בהיבטיה  לדנטה  הקומדיה  את  להציג  מבקשת  לקורא  בזאת  המוגשת  הביבליוגרפיה 
של  הניכר  חלקה  כי  יצוין  פרטניים.  מחקרים  של  נדלה  הבלתי  לשפע  להיכנס  מבלי  זאת  בלבד, 
ביותר  הגדולה  המקוונת  הספריה   ,Questia של  באתר  למתעניין  נגישה  שלפנינו  הביבליוגרפיה 
של  רשימה  בזאת  מוגשת  כן  כמו  לקומדיה.  המבואות  בכתיבת  אותי  ששימשה  זו  והיא  ברשת, 

בפרט.  ולקומדיה  בכלל  דנטה  של  ליצירתו  המוקדשים  ברשת  האתרים  מיטב 
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