השלמות ותיקוני
עמ' :4 5

לתשובות ועד ההלכה ,כר א' ,תשמ"ו

לעוד הרבה ראיות לנוכחות
החורב ולאור

של יהודי

כל ימי הביניי

על הר הבית לאחר

ראה :ב ציו לוריא" ,יהודי

בהר הבית" ,פרקי ירושלי  ,ירושלי  1980 ,עמ' .420 429
עמ'  ,7הערה :5

לעוד פסק ב זמננו המתיר את הכניסה להר הבית לאחר מדידות
ראה :ר' דוד הלוי ,עשה ל רב ,כר א' ,תל אביב ,תשל"ו סימ
ט"ו ,עמ' מ"ח נ"א.

עמ'  ,7הערה :6

לעוד תיאור של הרחבת

של תחומי הר הבית במש

תקופת

בית שני ראה :ב ציו לוריא" ,תחומי הר הבית" ,פרק ירושלי
הנ"ל ,עמ' .106 120
עמ'  32למעלה:

לעוד חוקר המתאר את מחלוקת הגאוני

וחכמי ספרד בעני ג'

הצומות ראה :דניאל שפרבר" ,המחלוקת בעני
התענית" ,בר איל

ספר השנה ,כ'

ההכרזה על

כ"א )תשמ"ג( ,עמ' 147 149

.
עמ' :38 39

לצד הרעיוני של שנת השמיטה ולבעייתיות של שתי השיטות
הנפוצות היו
אד

ראה :שנה השמיטה

לחבירו? ,מכו שלו

בשיח משירי

בי אד

למקו

או בי

הרטמ  ,ירושלי  ,ח.ש.ד; רב שיח

בעריכת פרופ' זאב פלק ,מס'  ,7תמוז ,תשמ"ו

עמ'  ;2 11מאשה טורנר" ,הפער בי טע

מצוות השמיטה ובי

אופ קיומה בימינו" ,שיח מישרי  ,מס'  ,15תמוז מנח

אב,

תשמ"ז ,עמ' .11 13
עמ' :40

לעוד מחקר חושב על יחס התנאי

והאמוראי

לשנת השמיטה

ראה :יצחק גילת" ,לתקפ של חרישה וזריעה ומלאכות אחרות
בשביעית" ,סיני ע' )תשל"ב( ,עמ' ר' ר"י ובמיוחד עמ' ר"ה
ואיל .
עמ'  ,42סעי
"הירבנ " צרי להיות "היה מדרבנ ".

ג' ,שורה :6

במקו

עמ' :42 43

על שני מאמריו המאלפי
שהוא פרס
הרבני

בעילו

של הרב כשר יש להוסי את החוברת

ש  :קונטרס וזה דבר השמיטה ,מאת אחד

באר  ,ירושלי  ,תשל"ג )וראה ש

עמ' ו' להוכחה

שהרב כשר חיברה( .באותה חוברת הוא מוסי עוד חיזוקי

ה

להיתר השמיטה של הרב קוק וה לדעת הרז"ה ששמיטה בזמ
הזה היא מידת חסידות .אני מודה לד"ר משה סמט שהפנה את
תשומת ליבי לחוברת זאת.
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