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משמש כאחד מראשי האקדמיה ללשון העברית, מרצה בכיר וראש חוגים ומקים מגמות ללשון 
להשכלה  אחרים  ובמוסדות  אביב  תל  ובאוניברסיטת  אילן  בר  באוניברסיטת  ויהדות  ומסורה 
וזכה  ובחו”ל. הוא נחשב אחד המומחים הגדולים בעולם בנושא חקר המסורה,  גבוהה בארץ 
במשך השנים בפרס ביאליק ובפרס ישראל. ספר זה מקבץ ל”ה מאמרים שפרסם על גבי במות 
שונות במהלך חמישים וכמה שנים )מתשכ”ה ואילך(, כולל עידכונים והוספות והשלמות ותרגום 
כמה מאמרים מאנגלית ללשון הקודש. בולטת מאוד במחקריו הרב-תחומיות – הוא מתאר את 
התפתחות חוכמת לשון הקודש בפרספקטיבה היסטורית וגיאוגרפית, מוכיח שקטע של ֶאגרון 
)מעין מילון קדום( שנמצא בגניזה ויוחס לרס”ג שייך למחבר אנונימי אחר, ועוסק בביקורת על 
מלאכת ההדרת טקסטים קדומים בלשון ע”י חכמי דורנו, וביחס בין רשימות המסורה לבין כללי 
דקדוק מסוימים. הוא חוקר את הקשיים שנגרמו ללשון העברית בעקבות המעבר לשיטת הניקוד 
הטברנית תוך שמירת צורת ההיגוי הבבלית, מציג שישה מחקרים העוסקים בתורת הלשון של 
רס”ג, דן בטעויות הגיה נפוצות בתפילה ובקריאת התורה )כמו למשל הטעות האשכנזית הידועה 
שבה הטעם תביר המנוגן באריכות יוצר הפסקה הרבה יותר משמעותית מה’מגיע’ לו, מה שגורם 
לקריאה כמו ‘שישה וארבעים, אלף וחמש מאות’ במקום ‘שישה וארבעים אלף, וחמש מאות’(, 
מעלה הסברים מקוריים לכמה מקראות קשים בתנ”ך, ומקדיש פרקים רבים לענייני כתבי היד 
העתיקים ששרדו מחכמי המסורה, ובעיקר כת”י לנינגרד וכתר ארם צובא. פרופ’ דותן העלה כבר 
לפני עשרות שנים ספק האם אמנם כתר ארם צובא עצמו הוא ‘הספר הידוע אשר במצרים’ שהיה 
מונח לפני הרמב”ם, ולדעתו כמה שיבושים שיש בו מוכיחים שלמרות חשיבותו ועתיקותו הוא 
אינו ספר זה עצמו אלא ספר אחר דומה לו ופחות מושלם ממנו, בניגוד למסקנתו הידועה של 
הרב מרדכי ברויאר ז”ל ולמקובל היום. כחום ליבו של פרופ’ דותן בצורך לדקדק באמירת קריאת 
ולא דקדק  ‘קרא  שמע כראוי הוא אינו מוכן לקבל כפשוטם את דברי חז”ל שנפסקו להלכה 
באותיותיה יצא’, וקובע שבכל מקום שהתוכן עשוי להשתנות ע”י הטעות לא יצא, ורק חיבור של 
‘על-לבבך’ וכיוצא בזה נקרא ‘גמגום’ שבו יצא ידי חובה בדיעבד )אולם עי’ בערוה”ש או”ח סי’ 
סג ס”ק א-ב ש’דילוגו עלי אהבה’ נאמר גם כאשר התוכן משתנה, למרות שאם החסיר אות אחת 
באמת לא יצא ידי חובה, עי’ מ”ב סי’ סב ס”ק א(. הוא טוען שפשוטו של מקרא הוא ש’רחיצת 
הידיים’ של זקני ישראל על העגלה הערופה היא סמיכת ידיים על ראשה כפי שזה נעשה לפני 
הקרבת קרבן וכלל לא רחיצה ממש, בניגוד למסורת חז”ל. כמו כן הוא מביע התנגדות לחזרות 
השונות על ‘ֵזכר-ֶזכר’ בפרשת זכור שגורמות, בעקבות ספק רחוק ביותר, לשיבוש ודאי בקריאת 
הפרשה, ונמצאה חומרתנו קּולתנו. בהמשך דוחה פרופ’ דותן את הפירוש המקובל על מהות ‘דרך 
הנשים’ של אמנו רחל לפני אביה לבן, וקובע ש’דרך נשים’ אינה זהה ל’אורח כנשים’ של שרה 
אמנו - אלא פירושה הריון, וזו הסיבה שבקשתה של רחל שלא לקום מעל כר הגמל התקבלה 

בהבנה ע”י אביה, הסבא לעתיד... עוד ינוב בשיבה פרופ’ אהרן דותן שיח’.
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ביום  שחור.  הוא  ובלילה  כחול  הוא  שביום  מעלינו,  כדור  חצי  עם  וגדלנו  נולדנו  כולנו 
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במקום  ובלילה  הירח,  את  גם  מסוימות  בשעות  ולעיתים  השמש  את  רק  בו  לראות  אפשר 
‘העולם’  נוסף על הסקרנות הטבעית,  כוכבים.  בו אינסוף  ובראות טובה אפשר לראות  אפל 
שנתן ה’ בלב האדם )קהלת ג, יא(, גם הצורך להשתמש בגרמי השמים ‘לאותות ולמועדים 
יד( גרם לבני האדם לנסות ללמוד מה למעלה מאיתנו, ואחרי  ולימים ושנים’ )בראשית א, 
לקראת  שנה,  כ-1900  לפני  המדע  עולם  הגיע  שנים  אלפי  של  ובירורים  ומחשבות  ְצפיות 
סוף תקופת התנאים, ל’הבנה’ ברורה של כל מהלכי הכוכבים הנראים, כאשר העולם שלנו, 
כדור הארץ, נמצא במרכז, והדברים נוסחו באופן סופי ומושלם בספר אלמגסט של המדען 
המצרי-יווני תלמי )פתולמאיוס(. מדובר על תאוריית הגלגלים, שעל פיה כדור הארץ מוקף 
גרמי השמים הנראים  ‘תקועים’  זה רחב מזה שבהם  )‘גלגלים’( חלולים ושקופים  בכדורים 
מעלינו, והם מסתובבים במהירויות קבועות ושונות באופן שמסביר את כל התופעות הנצפות 
בשמים, ומאפשר אף ִלצפות מראש תופעות שמימיות שיקרו בעתיד כליקויים וכד’. אמנם היו 
בתאוריה זו סיבוכים וקשיים, אבל היא עמדה בפני הביקורת, ונראתה כתאוריה מושלמת. ואכן 
הספר של תלמי שלט באסטרונומיה העולמית במשך למעלה מ-1300 שנה, והיה גם לעזר רב 
עד שקם אדם  אחרים,  ובעניינים  החודש  קידוש  בענייני  בחישוביהם  ישראל  מגדולי  לכמה 
בודד בדור הביניים של גילוי אמריקה והתפשטות הדפוס וגירוש ספרד והתחלת הרפורמציה 
)תחילת תקופת האחרונים אצלנו(, ששימש ככומר זוטר בכנסיה נידחת בצפון פולין, בשם 
ניקולאוס קופרניקוס, והצליח בספר קטן שפרסם בלטינית בערוב ימיו )ששמו כשם ספר זה 
‘על הסיבובים של כדורי השמים’( ‘להפוך את הראש’ לכל מדעני העולם, וכך תוך מאה שנים 
ומשהו השתנתה לחלוטין כל תורת האסטרונומיה וחלק מהפיסיקה, ומה שהיה נחשב אמת 
מוחלטת, כמו אמיתות ‘מדעיות’ רבות של העולם העתיק, הפך לארכיאולוגיה מדעית. כמובן 
שלסיפור הזה יש השלכות אמוניות ורוחניות ופילוסופיות וחברתיות שחורגות הרבה מעבר 
למתמטיקה המדעית נטו, הכנסייה הקתולית שהתנגדה בתוקף לחידושים אלו לא שקטה על 
שמריה ואף העלתה על המוקד בשנת ש”ס )1600( את אחד האסטרונומים ‘החדשים’, ג’ורדנו 
ברונו, בעוון כפירה, באותה ‘כיכר הפרחים’ ברומא שפחות מחמישים שנה קודם, בראש השנה 
שי”ד, הועלו בה באש אלפי ספרי תלמוד שנאספו מכל מדינות האפיפיור. את כל זה, כולל 
ההשלכות של תאוריה זו למדע בהווה ובעתיד, מספר בשפה קולחת ומובנת גם למי שאינו 
מתכוון להתמקצע בתחום פרופ’ מזא”ה מאוניברסיטת ת”א, כאשר גם גישתם של חז”ל ושל 

כמה ראשונים ובראשם כמובן הרמב”ם מובאת מדי פעם כחלק מהסיפור העולמי הזה.
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‘מקראי קודש’ על  אחרי שסיים הרב הררי להוציא לאור מהדורות רבות של ספריו הגדולים 
המועדים, ו’מקראי קודש - קיצור הלכות המועדים’ עם ציורים ותרשימים בשני כרכים, רחש לבו 
השמיטה  שנת  להלכות  תשפ”ב  שמיטת  לקראת  ולעבור  שלו  ההלכה  בירורי  במפעל  להמשיך 
הבעל”ט, באותה מתכונת שכה התחבבה על הלומדים. כמעשהו בראשונים כך מעשהו באחרון 
– חלוקה מסודרת לשערים ופרקים, סידור תמצית ההלכות למעלה והמקורות המפורטים למטה, 
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