
Dr. Immanuel Velikovsky schreibt in "Welten im Zusammenstoss": Der Traktat Erubin V, 22c
des Jerusalemischen Talmud verzeichnet die überraschende Tatsache, dass der Tempel zu 
Jerusalem so angelegt war, dass an den beiden Tagundnachtgleichen die ersten Strahlen 
der aufgehenden Sonne genau durch das östliche Tor schienen; dieses Tor wurde während 
des ganzen Jahres geschlossen gehalten und nur an diesen beiden Tagen ausschließlich 
für diesen Zweck geöffnet. (Seite 338) In der Zeit vor der babylonischen Gefangenschaft 
galt es als zwingende Notwendigkeit, dass die Sonne an zwei Tagen im Jahr geradewegs 
durch das östliche Tor schien und durch alle die in einer Linie angeordneten Tempeltore 
geradewegs in das Allerinnerste des Tempels selbst drang. Das östliche Tor, das auch den 
Namen Sonnentor trug, diente nicht nur zur Nachprüfung der Tagundnachtgleichen, an 
denen ja die Sonne genau im Osten aufgeht, sondern auch zur Nachprüfung der 
Sonnenwenden: am östlichen Tor war eine Vorrichtung angebracht, um die ersten Strahlen 
des Sonnenaufgangs - bei der Sommersonnenwende im Südosten, bei der 
Wintersonnenwende im Nordosten - widerzuspiegeln. (Seite 372)

Dr. Immanuel Velikovsky in "Worlds in Collision": The Tractate Erubin V, 22c of the 
Jerusalem Talmud records "the surprising fact" that the Temple of Jerusalem was so built 
that on the two equinoctial days the first ray of the rising sun shone directly through the 
eastern gate; the eastern gate was kept closed during the year, but was opened on these 
two days for this very purpose. (Page 318) In the pre-Exilic period it was held "to be of 
imperative necessity that on two days of the year the sun shone directly through the 
eastern gate," and "through all the eastern gates of the Temple arranged in line, directly 
into the very heart of the Temple proper." The eastern gate, also called Sun Gate, served 
not only to check on the equinoxes, when the sun rises exactly in the east, but on the 
solstices as well: a device on the eastern gate was designed to reflect the first rays of the 
sun on the summer and winter solstices, when the sun rises in the southeast and the 
northeast, respectively. (Page 353) 
http://dafyomi.co.il/eruvin/yerushalmi/ev-yr-056.htm

 לעשותנביאים הראשונים יגעו כמה דף לג, א:  ,   תלמוד ירושלמי, מסכת עירובין, פרק ה
באחד בתקופת טבת ובאחד בתקופת תמוז בו מצמצמת החמה שתהא שער המזרחי

In genauer Ost-West-Richtung 
vom Goldenen Tor befindet sich 
der Platz des Allerheiligsten 
Kodesh haKodashim unter der
Kipat haRuchot - Kuppel der 
Geister (Gottes) oder Kipat 
haLuchot - Kuppel der (Bundes) 
Tafeln auf einem glatten Felsen 
(Joma V, II): "Seitdem die Bundes-
lade fort war, befand sich da ein 
Stein aus den Tagen der ersten 
Propheten, der Gründungsstein
genannt wurde; er war drei Finger
höher als der Erdboden, und auf 
diesen setzte er (das Räucher-
werk) ab." Sacharja 4, 7: "und er 
wird hervorziehen den Haupt- 
(wörtlich: Kopf! ראש) stein." 1.   
Mose 28, 11: "und nahm einen 
von den Steinen des Ortes und 
machte ihn zu seinem Kopflager."

כיפת הרוחות או כיפת הלוחות

 מטר מעל פני הים742,9  האבן 

המבנה בנוי על סלע הר
ואין לו ריצוף.- הבית 

 אשר'לשיטת פרופ
קאופמן היעדר הריצוף
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משנה(המכונה בתלמוד 

,אבן השתייה) ב יומא ה,
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 בבית המקדשהקדשים
 "משניטלהראשון והשני:

הארון, אבן הייתה שם
מימות נביאים

הראשונים, ושתיה
הייתה נקראת; וגבוהה מן

הארץ שלוש אצבעות,
זכריהועליה היה נותן."  

האבן  "והוציא את ד, ז:
בראשית כח,  ".הראשה

 "ויקח מאבני המקוםיא:
"תיו.ראשוישם מ

Rabbi David Qimhi (RaDaQ, about 1160-1235), in his commentary on Isaiah 64,10 wrote: 
"And it (the Temple) is still in ruins, (in) that the Temple site was never built on by the 
nations." Page 137 in 

The Temple Mount: Where is the Holy of Holies by Prof.   
Dr. Asher Selig Kaufman
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 נהג ככינויהראש' 'כהן"הביטוי המקראי 
למשרה הרמה שבכהונה עד לתקופה

'הכוהןהחשמונאית, שבה החליפו הביטוי 
, המופיע על המטבעות החשמונאיים."הגדול'

(רחל אליאור: מקדש ומרכבה, כוהנים ומלאכים, היכל והיכלות
 - ראו יגאל ידין,6, הערה 213במיסטיקה היהודית הקדומה, עמ' 

:)190מגילת מלחמת בני אור בבני חושך, עמ' 

 יורשיו הישירים, אלעזרולא אהרן הכהן לא"
."'הכוהן הגדול'ופינחס, נקראו במקורות 

https://www.jstor.org/stable/3088108Der Hauptpriester:2מורגנשטרן  עמ' 

:39, הערה 13עמ' 

 צדוק לבית הכהן הראשעזריהו 
ב, לא, י) הימים (דברי

:34, הערה 12עמ' 

 צדוק הכהן הרואשויאמר המלך אל 
(שמואל ב, טו, כז)

הוII :1 ,IIמלחמת בני אור בבני חושך  נה שנ אאש ומש ר ן הר כוהה

נההX:13 ,XXXI מגילת המקדש שנ מש ן המ כוהה  המ

 מבניכהן הראשבן אחיטוב  צדוק יז:  ,   ח  ,   שמואל ב
בן אביתר מבני איתמרומשנהו אחימלך אלעזר 

ר זכריה ד, יד: הר צנ יש י המ נה י בנ נה דוןשנ ל אד ים עמ דש עאמנ  הר

ץ רה אר ל הר רק המקדש והכהונה קדושים!: כר
ן תהלים קי, ז: ל כה ה עמ תה שנ ך יש רה דה ל במ חמ נמ ים מש אאש יררש ר

ואילך   25  '   ציטוטים עמ  -   מסס והדת המונותיאיסטית 
Moses und die monotheistische Religion: Zitate Seite 25 ff.  f
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https://books.google.co.il/books?id=wIrfr_7ubd4C&lpg=PR5&hl=de&pg=PA397#v=onepage&q&f=true

Die Damaskusschrift VII, 9 - 21

https://books.google.co.il/books?id=wIrfr_7ubd4C&lpg=PR5&hl=de&pg=PA397#v=onepage&q&f=true


https://books.google.co.il/books?id=wIrfr_7ubd4C&lpg=PR5&hl=de&pg=PA345#v=onepage&q&f=false

9     :21   - 9  , 7  ספר ברית דמשק  : 

הכהנים הם שבי ישראל
היוצאים מארץ יהודה

IV, 2-3 Die Priester sind die Umkehrenden
Israels, die aus dem Lande Juda 
ausgezogen sind

שבי ישראל היוצאים מארץ
יהודה - אשר קרא אל את

שרים כולם

VI, 5-6 Die Umkehrenden, die aus dem 
Lande Juda ausgezogen sind - die 
Gott alle Fürsten genannt hat

יהודה, מעל אפרים סור
יהודה מעל אפרים (!) שר

VII, 12-13 Ephraim hat sich von Juda ge-
trennt, Ephraim ist zum Fürsten (!) 
über Juda geworden

אין עוד להשתפח (להסתפח)
לבית יהודה

IV, 11 Mit dem Hause Juda gibt es keine 
Vereinigung mehr

השם "יהודה", "ארץ יהודה" או "בית יהודה"
ענינו הוא בדרך כלל יריבה של הכת ... 

"שר". אלא "סור" תקרא אל :12 שורה

אפרים היה לשר על יהודה. לשון אחר: אפרים
הוא העיקרי משני בתי ישראל. וזה פירושו

החדש של הפסוק: לא "יהודה" אלא העדה
החדשה שנפרדה מן העם עתידה לשלוט.

תשכ"א) ירושלים הספר, היכל הגנוזות, במגילות מחקרים ,184-183 עמ' (הנס קוסמלה,

https://books.google.co.il/books?id=wIrfr_7ubd4C&lpg=PR5&hl=de&pg=PA345#v=onepage&q&f=false


Conrad Schick datiert das Goldene Tor in die Erste Tempelzeit:
Beit el Makdas oder der alte Tempelplatz zu Jerusalem; wie er jetzt ist

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj8ycu64PnhAhXP1qQKHfYCDx0QFjAHegQICBAB&url=http%3A%2F%2Fdigital-beta.staatsbibliothek-berlin.de%2Fwerkansicht%3FPPN%3DPPN827615612%26PHYSID%3DPHYS_0011%26amp%253Bview%3Dfulltext-lens%26DMDID%3DDMDLOG_0002&usg=AOvVaw3zwUVyHivkXbSX2v_rM0kO


הבית הראשון     מימי     עוד     הרחמים הוא פתח הכניסה המזרחי להר הבית     שער

יעקב הימן, יו"ר הקרן למורשת הר הבית, חישב ומצא פעם שסף שער הרחמים
 מטרים11 מטרים מאבן השתייה שבכיפת הסלע. זו תגלית מעניינת כי 11נמוך ב־

 אמות, בדיוק שיעור הגובה שהבדיל בין שער המזרח של הר הבית22פירושם 
.ההיכל על פי המקורות לגובה

 של הרמציבים תמיד את שער המזרחהציורים, הדגמים השונים, השחזורים, 
 כלומר בקובדיוק מול פתח המקדש,הבית, שער שושן כפי שהוא מכונה במשנה, 

מזרחה מכיפת הסלע - מקום קודש הקודשים. שער הרחמים שמוצב מעט ישר
הזה, כך היה נהוג להניח, נבנה בתקופה מאוחרת יותר ואיננו מימי צפונה מהקו

הבית.

ריטמאייר, מי שהיה יד ימינו של פרופ' בנימין מזר המנוח - הארכיאולוג לין
הארכיאולוגיה הארץ־ישראלית, סובר ששער הרחמים בהחלט מצוי על מאבות

הקדום מימי הבית. זהו, לטענתו, שער שושן, אשר כונה כך מכיוון מקומו של השער
הפרסית הקדומה נחקקה על גביו. שער שושן הוא גם זה שדרכו יצא שצורת הבירה
בדרכו למדבר מדי יום הכיפורים, וכן הפרה האדומה בדרכה השעיר לעזאזל

.אחת לכמה עשרות או מאות שנים להישחט בהר הזיתים

ריטמאייר בספרו מצביע על העובדה שבכותל ההר המזרחי, בניגוד לשלושת
הכתלים האחרים, נותרו שרידים קדומים לימי הורדוס. המלך האדומי אמנם

את ההר באופן ניכר משלושה צדדים, אך לא מן הצד המזרחי. החוקר הרחיב
לאור זאת שבכותל ההר המסוים הזה ניכרים סגנונות בנייה שונים המדובר טוען

קדומות לכל הפחות: האבנים ההרודיאניות המוכרות גם מהכותל משלוש תקופות
אבני בניין חשמונאיות וכן כאלו שהונחו בכותל המזרחי בזמנים המערבי, ולצידן

.אולי אף בימי הבית הראשון, קדומים יותר

משני צידי שער הרחמים בצידו החיצוני אפשר לראותלדברי הארכיאולוג הזה, 
בנדבכים התחתונים שורות אבנים בעלות חציבה גסה במיוחד. מדובר באבנים

בצורה יוצאת דופן - מה שכנראה מעיד שהן ניצבות כאן חשופות לשמש שחוקות
 ריטמאייר טוען שבניגוד לאבניםממושך יותר ממקבילותיהן. ולגשם זמן

הסיתות שלהן מלוטש ומדויק הרבה פחות, מכיוון שלא נעשה החשמונאיות גם
באזמל משונן. אזמל משונן יוצר חריצים אחידים על פני במהלך סיתותן שימוש

היעדרם של סימני סיתות כאלו פירושו כנראה שהאבנים האבן, ולדעת החוקר
לכל המוקדם במאה השישית לפני הספירה. כראיה לכך הונחו בכותל ההר המזרחי

ששימוש באזמל משונן לא היה מצוי עד לנקודת מצטט ריטמאייר מחקר שטוען
.הזמן ההיא

אם משני צידי שער הרחמים מופיעה בנייה קדומהוהמסקנה המתבקשת, לדעתו: 
גם לפנה"ס), 586 (חרב בשנת כך, שייתכן שזמנה הוא עוד מימי הבית הראשון כל

שני ראיה נוספת מביא הארכיאולוג מהרחמים ביסודו מקורו בעידן ההוא. שער
, בתוך מתחם השער הנשלטהתמך של שער הרחמים הנראים מצידו הפנימי עמודי

מדובר בשני עמודים מרשימים וגדולים במיוחדבידי המוסלמים.  בימים אלו
העמוד הדרומי ניצב בדיוק ריטמאייר מצביע על העובדה שאחת. שעשויים מקשה
נדבכי האבן הבלתי מסותתים שתוארו כעת, הנראים מהצד באותו הגובה של

עמודי השער, כמו שורות האבנים שמשנילהבנתו, היא ש,  המשמעותהחיצוני.
הקדומה ביותר של הר הבית, כלומר עוד הרבה לפני ימי צידיו, שייכים לגרסה

לא נמצא שער קדום נוסף בכותל המזרחי.העובדה היא שעד כה . הורדוס

https://www.makorrishon.co.il/judaism/121519/
https://www.makorrishon.co.il/judaism/121519/
https://www.makorrishon.co.il/judaism/121519/
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עמנואל חי ריקי (עלה לירושלים בשנת תצ"ח) ב"אדרת אליהו": "ומן הפתחים
 אבלשער הרחמים.הסגורים הוא פתח המזרח של הר הבית, שפה קוראים אותה 

 ואף כי,שער המזרח הידועלפי המדות שממדתי, מצאתי היותה היא ממש 
מזוזותיה מחדש נבנו בבנין החומה. אבן המשקוף שעליה שהיא כשתי כפות

הפיטורי ציצים נראה לעינים היות האבן ההוא מזמן קדמון מאד."

https://www.jstor.org/stable/23530069

http://www.kinder-noah.de/Shemesh.pdf
















https://www.jstor.org/stable/23502783
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