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 מקורו או תרגום מן הערבית?בחיבור עברי 

 אמיר געש

 

 קרוב למאתייםמונה " גאון סעדיה רבי על לברט בן הלוי דונש תשובות ספר"בשם  המכונהחיבור ה

. העבריתללשון שלו ספר הדקדוק על ו רס"ג למקרא תפסירבעיקר השגות על , "גרסעל השגות 

דונש  הלוא הוא"אֹדנים הלוי בר לבראט", מצוין כי מחברו הוא ספר התשובות על רס"ג בתחילת 

כפי הנראה, רוב החוקרים ואומנם,  .עשיריתוהמשורר בן המאה ה המדקדקבן לברט, הלוי 

ואולם בחינה לשונית של החיבור מציבה מסכימים כי דונש בן לברט הוא שחיבר את הספר הזה. 

. לשון התשובות על רס"ג היא עברית משוערבת כבדה, של המחבר שאלה לגבי זיהוי זה סימני

 -הניסוח של החיבור לעיתים משובש, מוזר וסתום. לעומת זאת, ביצירה אחרת של דונש בן לברט ו

. ואומנם במאמר שפורסם ובהירה הלשון היא עברית צחה -על מחברת מנחם  תשובות דונש בן לברט

לה נ' פורגס לראשונה את ההשערה שמחבר התשובות על רס"ג אינו דונש בן לברט. הע 1900בשנת 

(  1995בידי ר' חזון. בעבודת הגמר שלה לתואר מוסמך )שנת  עלתה שוב לאחרונההוהשערה זו 

הבדלי הסגנון והניסוח שבין החיבורים לאור כי טוענת חזון  (2005)שנת  ובעבודת הדוקטור שלה

 לפנינו שני מחברים שונים. סביר מאוד להניח כי

בידי שני במקורם ואולם סבורני כי ההבדלים הלשוניים בין החיבורים אינן מעידים כי הם נכתבו 

, כמה קטעים מחורזים המופיעים בסוף מקצת ההשגות בתשובות על רס"ג יש מחברים שונים.

בין התשובות והתשובות על רס"ג דמיון בין ה שבתשובות דונש על מנחם.דומה מאוד ללשון  ולשונם

דונש למסקנה שניתן להגיע הנימוקים להן. לאור זאת, ו ההשגות עצםמבחינת גם קיים על מנחם 

 ,ערבית, למעט הקטעים המחורזים, אך לא בעברית כי אם באת התשובות על רס"גחיבר אומנם 

ן זו שולב נוסגנואשר אדם  ידיבלעברית בור החיתורגם אחרי כן  .העברית ןבלשו וא כתבשאותם ה

, וזו הסיבה להבדלים הלשוניים בין התשובות על רס"ג לתשובות של דונש סגנונוונה מאוד משהיה 

ואולם אפנשטיין  .אפנשטיין 'ש אתמ 1902רסם בשנת ומאמר שפבהוצגה כבר  כזוטענה . על מנחם

הדעה הרווחת במחקר היא שהחיבור ואומנם  וין לעיל.למה שצ מעבר זוהסברה ל ראיותלא הציג 

 נכתב במקור בלשון העברית. כולו 

למעט הקטעים ) בלשון הערביתדונש כתב את התשובות על רס"ג שבהרצאתי אני מבקש להראות 

, ואילו הגרסה העברית המצויה בידינו היא תרגום (המחורזים, שאותם הוא כתב בלשון העברית

 סתומיםהמוזרים והניסוחים הן ענתי היא שלא מעט מט .עשרה-שנעשה במאה העשירית או האחת

במהלך ההרצאה אנסה להוכיח טענה זו  .המתרגם מצדהבנה -אינובעים מבור זה יהמצויים בח

השיטה המוצעת כאן כדי להוכיח עמד מול עיני המתרגם. ר שאהנוסח הערבי  שחזור שלבאמצעות 

 ים.אחר חיבוריםהטקסט הוא תרגום ישימה גם לגבי ש


