
    
העזרה . כלומר שש אמות, במשנה במסכת מדות אנו מוצאים שהעזרה גבוהה שתים עשרה מעלות מהר הבית

  . כלומר שבע אמות וחצי, גבוהה חמש עשרה מעלות מעזרת הנשים
כי גבה רחבת ההר , זה משתנה ממקום למקום(אכן גבוהה מהר הבית כשש אמות , הרמה הקיימת היום בהר הבית

  . הוא אכן קצת יותר גבוהובמזרח, )אינו אחיד
  .שטח הרמה הרבה יותר גדול ממאה שמונים ושבע על מאה שלשים וחמש

אם נניח שהסלע . לכן יש מקום להניח שהוא מקורי. הכתל המזרחי של הרמה מכוון בדיוק לרוחות השמים
 רשער נקנותואם את המרחק שבין , הרי שהמרחק בינו לבין הכתל המזרחי של הרמה, שבכפה הוא אבן השתיה

  .פ מסכת מדות"ק ע"לקה
  :מקום העזרה כך הוא, אם נניח שאמה היא חצי מטר

 
  

  .ק"ותוך קה, ההיכל, האולם, הכבש, בשרטוט מסמונים מקום המזבח
פתח האולם נמצא מדרום מזרח לכפת , מהתרשים עולה ששער ניקנור נמצא קצת מדרום למדרגות הקיימות היום

 פתח ההיכל נמצא בקצה המערבי של כפת ,) נמצאת כמעט כולה בתוך האולםכפת השלשלת: כלומר(השלשלת 
  . המזבח נמצא ממזרח לכפת השלשלת.השלשלת

  .במערב אפשר להכנס אל תוך המבנה המתומן. ובעקר מצפון, ממערב, אפשר לעלות לרמה מדרום, לפי התרשים
שעל הרמה אפשר להבחין בבירור בקו של קפל קרקע שהולך , הראה לי אחד האנשים,  להר הביתבאחת העליות
ואינני יכול לומר , כמובן שלא עליתי לרמה לבדוק. אפשר שהוא חומת העזרה. מצפון לכפת הסלע, ממזרח למערב

  .מה המרחק המדויק בינו לבין הסלע
  

  :מ" ס56אמה של , לדוגמא, הנתונים אינם משתנים בהרבה גם אם נקח

 
  

פתח האולם נמצא בפתח המזרחי של כפת הסלע . ולא במזרחה, כעת פתח האולם נמצא באמצע כפת השלשלת
וחצי מכפת השלשלת בין האולם , מקום המזבח נמצא בשטח הפנוי שממזרח לכפת השלשלת). המבנה המתומן(

  .והמזבח
בעמודים הבאים אביא . ע עצמו מסומן בהןשהם ברורים והסל. עד כאן השתמשתי בתרשימים מתוך האטלס

  .שהמדות מסומנות בהם, מתוך ספרו של הרב גרן,  המבוססים על המדידות של חיל ההנדסהשרטוטים



    
  אמה חצי מטר

 
  



    
  מ" ס56אמה

 
 


