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  .נב ד� יומא
  ?כיצד החשבו� שההיכל ממזרח למערב היה מאה אמה

  
  ?כמה בס� הכל  ?מה היה גודלו  

   אמה5  חמש אמות  כותל האול�
   אמה16  אחת עשרה אמה   האול� עצמו
   אמה22  שש אמות  כותל ההיכל

   אמה62  ארבעי� אמה  אור� ההיכל עצמו
   אמה63  אמה אחת  אמה טרקסי�

   אמה83  עשרי� אמה  אור� בית קדשי הקדשי�
   אמה89  שש אמות  ק"הכותל החיצוני של קה

   אמה95  שש אמות  התא המערבי
   אמה100  חמש אמות  כותל החיצוני של התא

  
  :יומא ד� נב

  ?ומדוע, אלו חמש מקראות אי� לה� הכרע
  

  צד שני  צד אחד  
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  .ישא את עונ@ ויסלח ל@' א� תיטיב ה', פי 1
  . א� לא תיטיבD אתה תשא את עונ@ Dת שא, כלומר 2
ואפשר שקאי על , ואפשר לפרש שקאי על הגביעי�, משוקדי� פירושו מצויירי� בצורת שקדי� 3

  .הכפתורי� והפרחי�
 ולפי הצד . מחר הוא יתפללקז ציוה משה רבינו להלח� ע� עמלק מיד ור"ולפ, להתפלל עלי@ 4

  .הראשוF הציווי למלחמה הוא למחר
 והיינו ששמעוF ולוי עקרו את השוורי� של האנשי� הארורי� Dשארור קאי על תיבת שור והיינו  5

  .או שמקלל יעקב את אפ�. שה� שכ� ובניו מבני כנעF שנאמר עליה� ארור
או שהכוונה שמיירי על ישראל מה שיעשו אחרי שתשכב ע� , ת"והיינו רמז לתחיית המתי� מה 6

  .אבותי@


