
 שערי ירושלים העתידית
 

  .במאמר זה נדון על מקום שערי השבטים בירושלים העתידית

 

 (. Google Earth)לשם כך יש להתקין  גוגל ארץ קובץבנתן לראות את כל המקומות המוזכרים במאמר 

 

 : שערים אלו מנויים בפרק מ''ח ביחזקאל

 

ה: ים ִמָדָּֽ ַעת ֲאָלִפֵ֖ ׁש ֵמ֛אֹות ְוַאְרַבֵ֥ ת ָצ֔פֹון ֲחֵמֵ֥ יר ִמְפַאֹ֣ ת ָהִעִ֑ ה ּתֹוְצא ֹ֣ לֶּ  )ל( ְוֵאֵ֖

יר ַעל־ְׁש  י ָהִעִ֗ ד )לא( ְוַׁשֲעֵרֹ֣ ָח֔ ַער ְיהּוָד֙ה אֶּ ד ַׁשַׁ֤ ָחִ֗ ן אֶּ ַער ְראּוֵבֵ֞ ֹוָנה ַׁשֹ֣ ה ָצפִ֑ ים ְׁשלֹוָׁשֵ֖ ל ְׁשָעִרֵ֥ י ִיְשָרֵא֔ מֹו֙ת ִׁשְבֵטֹ֣

ד: ָחָּֽ י אֶּ ַער ֵלִוֵ֖  ַׁשֵ֥

ד ַׁשַׁ֤  ָחִ֗ ף אֶּ ַער יֹוֵסֵ֜ ה ְוַׁשַׁ֨ ים ְׁשֹלָׁשִ֑ ים ּוְׁשָעִרֵ֖ ַעת ֲאָלִפ֔ ׁש ֵמאֹו֙ת ְוַאְרַבֹ֣ יָמה ֲחֵמַׁ֤ ת ָקִדִ֗ ל־ְפַאֹ֣ ד )לב( ְואֶּ ָח֔ ַער ִבְנָיִמ֙ן אֶּ

ד: ָחָּֽ ן אֶּ ַער ָדֵ֖  ַׁשֵ֥

ד ַׁשַׁ֤  ָחִ֗ ֹון אֶּ ַער ִׁשְמעֵ֞ ה ַׁשֹ֣ ים ְׁשֹלָׁשִ֑ ה ּוְׁשָעִרֵ֖ ַעת ֲאָלִפי֙ם ִמָד֔ ֹות ְוַאְרַבַׁ֤ ׁש ֵמאֵ֜ ְגָבה ֲחֵמַׁ֨ ד )לג( ּוְפַאת־נִֶּ֗ ָח֔ ַער ִיָששָכ֙ר אֶּ

ד: ָחָּֽ ֵ֖ן אֶּ ַער ְזבּול   ַׁשֵ֥

ׁש ֵמאֹות֙  ָמה ֲחֵמַׁ֤ י  )לד( ְפַאת־ָיִ֗ ַער ַנְפָּתִלֵ֖ ד ַׁשֵ֥ ָח֔ ַער ָאֵׁש֙ר אֶּ ד ַׁשַׁ֤ ָחִ֗ ד אֶּ ַער ָגֵ֞ ה ַׁשֹ֣ ם ְׁשֹלָׁשִ֑ ֵ֖ ֲעֵריהֶּ ים ַׁשָּֽ ַעת ֲאָלִפ֔ ְוַאְרַבֹ֣

ד: ָחָּֽ  אֶּ

ָמה: ָוֵ֥ק׀ ָׁשָּֽ ֹום ְיק  יר ִמיֵ֖ ף ְוֵׁשם־ָהִעֵ֥ לֶּ ר ָאִ֑ ָנֵ֥ה ָעָשֵ֖ יב ְׁשמ   )לה( ָסִבִ֕

 

 27000על  27000אמות, דהיינו  6קנים, כאשר כל קנה  4500על  4500העיר היא ריבוע של 

 מיל.  13.5על  13.5אמות. אם נתרגם את המידות למיל של אלפים אמה אז נקבל 

 בתוך ריבוע זה נמצא הר הבית. 

 

 כתוב ביחזקאל מ''ה

 

ץ   ׁשׁ֘ ִמן־ָהָארֶּ דֶּ ָוֵ֥ק׀ ק  ה ַליק  ה ָּתִרימּוּ֩ ְתרּוָמַׁ֨ ץ ְבַנֲחָלִ֗ רֶּ ת־ָהָאֵ֜ ם אֶּ יְלכֶַּׁ֨ ְך )א( ּוְבַהִפָּֽ רֶּ ֙ף א ֔ לֶּ ים אֶּ֙ ְשִרֵ֥ ה ְועֶּ ְך ֲחִמָשַׁ֨ רֶּ  א ִ֗

יב: ּה ָסִבָּֽ ּוא ְבָכל־ְגבּוָלֵ֖ ׁש־הֵ֥ דֶּ ף ק  לֶּ ָרה ָאִ֑ ַחב ֲעָשֹ֣  ְור ֵ֖

֙ה  ַׁ֤ה ִמזֶּ יב)ב( ִיְהיֶּ ֹו ָסִבָּֽ ׁש לֵ֖ ה ִמְגָרֵ֥ ים ַאָמ֔ יב ַוֲחִמִשֹ֣ ע ָסִבִ֑ ָבֹ֣ ֹות ְמר  ׁש ֵמאֵ֖ ׁש ֵמ֛אֹות ַבֲחֵמֵ֥ ׁש ֲחֵמֵ֥ דֶּ ל־ַהק ֔  :אֶּ

ֵ֥ה ַהמִ )ג( ּו ֹו־ִיְהיֶּ ים ּובָּֽ ת ֲאָלִפִ֑ רֶּ ֹ֣ ַחב ֲעשֶּ ף ְור ֵ֖ לֶּ ְשִרי֙ם אֶּ֔ ה ְועֶּ ְך חמש ֲחִמָשַׁ֤ רֶּ ה ַהז א֙ת ָּת֔מֹוד א ִ֗ ׁש ִמן־ַהִמָדַׁ֤ דֶּ ׁש ק ֵ֥ ְקָדֵ֖

ים:  ָקָדִׁשָּֽ

ים ְלָׁשֵרֹ֣  ה ַהְקֵרִבֵ֖ ְהיֶּ֔ י ַהִמְקָדׁ֙ש ִיָּֽ ים ְמָׁשְרֵתַׁ֤ ֲהִנֵ֜ ּוא ַלכ ַׁ֨ ץ הִ֗ רֶּ ׁש ִמן־ָהָאֵ֜ דֶּ ים )ד( ק ֹ֣ ִּת֔ ם ָמקֹו֙ם ְלָבֹ֣ ַׁ֤ ה ָלהֶּ ָוִ֑ק ְוָהָיַׁ֨ ת־ְיק  ת אֶּ

ׁש: ׁש ַלִמְקָדָּֽ  ּוִמְקָדֵ֖

 

אמה מקבלים  50ובתוספת מגרש  ,אמות 3000על  3000קנים או  500על  500מידות הר הבית 

אמות. הר הבית הזה נמצא באמצע העיר אשר נמצאת באמצע של חלק אשר הוקדש  3100על  3100

מצפון לדרום. אם נתרגם למיל,  10000 -קנים ממזרח למערב ו 25000. מידות תחום הכהנים לכהנים

 מיל. העיר ירושלים נמצאת באמצע תחום הכהנים והר הבית באמצע העיר.  30מיל על  75נקבל 

 

של בית מקדש  שלנו שיחזורועדיין לא ברור היכן נמצא מרכז העיר ביחס לבית המקדש. לפי 

 6אמה, מזרחה לה כותל בעובי  100על  100של יחזקאל, ממזרח לבית המקדש תהיה חצר פנימית של 
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אמות. לפי הבנתנו איש כמראה נחשת  6אמה ומזרחה לה כותל  100אמות, מזרחה לו חצר חיצונית 

ל חצר מזרחית החיצונה כמו שכתוב בפסוק מ' ו' "ויבוא אל שער התחיל מדידה בפתח שער המזרחי ש

ט''ז "והוציאני דרך -אשר פניו דרך הקדימה וכו'" ומאותה נקודה מדד את הר הבית בפסוק מ''ב ט''ו

השער אשר פניו דרך הקדים ומדדו סביב סביב. מדד רוח הקדים בקנה המדה חמש אמות )קרי מאות( 

 אמות מזרחה מפני בית המקדש.  212=100+6+100+6את קנים וכו'". נקודה זאת נמצ

 

אמות,  10. כיצד? חצי ק''ק )המקדש שרטוט)ראה   אמות 74ממרכז ק''ק עד פני המקדש יהיו 

אמות  5 -אמות אולם ו 11ותל היכל, אמות כ 6אמות היכל,  40שיהיו בבית שלישי,  שתי אמות טרקסין

זקאל היא אמת הוכחנו שאמת יח על גבולות הר הבית מאמר. ב286=212+74כותל האולם. ביחד 

ושבו מרכז כיפת הסלע. קואורדינטות מדויקות חלס''מ. מרכז ק''ק נמצא בסמוך  51שוה בדיוק המקדש ו

)בקובץ גוגל ארץ המצורף אפשר לראות את קואורדינטות של כל הנקודות(. . 35עמ'   המשך מאמרב

בית מקדש שלישי כמו העיר ורצועות השבטים יכוון בדיוק מזרחה. על כן מרכז ירושלים נמצא בדיוק 

 ס''מ מזרחה ממרכז ק''ק.  51אמות של  286

 

מיל   1.5על  1.5אמה שהם  3000על  3000מכאן אפשר לשחזר את גבולות הר הבית של של 

ה ''בבא בתרא  עמיל. ובגמרא  12על  12 מיל. נזכיר שמחנה ישראל במדבר היה 13.5על  13.5והעיר 

". כלומר אמר רבה, אמר לי ההוא סבא: לדידי חזי לי ירושלים קמייתא, ותלתא פרסי הויאע''ב כתוב "

מיל? וי''ל שהר  13.5מיל. ומדוע ירושלים עתידית תהיה  12ירושלמית המקורית של שלש פרסאות או 

וא נמשך צפונה, מזרחה, דרומה ומערבה. ואז נשאר מיל ממעט משטח ירושלים כאילו ה 1.5הבית של 

 מיל. 12על  12שטח של 

 

נחזור לשערים. הם מנויים בכיוון השעון: צפון, מזרח, דרום, מערב. מן הסתם שערים נמצאים 

סימטרית ביחס לאמצע. אם בכל רוח ישנו אותו סדר נגד השעון אז שער יהודה שהוא שער שני נמצא 

ר בנימין שהוא שני במזרח נמצא באמצע רוח מזרחית וכן בהמשך. אבל לא באמצע רוח צפונית ושע

בן לבין שער יהודה. השערה שלנו שהמרחק והתברר מהו מרחק בין שערים סמוכים, כגון בין שער רא

אמה כך ששערים בצדדים מכוונים כנגד גבולות הר הבית. ואז שערים בצפון גובלים ברצועה  1500הוא 

פונה וכן ביתר הרוחות. ומה שנשאר מירושלים מחוץ לרצועות צאת מהר הבית צמיל אשר יו 1.5של 

 מיל.   12על  12זהו 

 

אמה  1500. את מערבו דרום, מזרח,  צפון, ובהגדלה ברוחות בגוגל ארץ השעריםסימנו את 

בדרום מדדנו בקו רוחב גבול דרומי. מאחר ומעלת אורך  1500 -בצפון מדדנו בקו רוחב גבול צפוני ו

בדיוק בקו אורך של  אחת בדרום נותנת מרחק גדול יותר מאשר בצפון, שער ראובן למשל לא נמצא

שבהם  GPSמנו בקואורדינטות ומעלות מערבה יותר. הנקודות ס 0.000008 -שער זבולון אלא כ

 . Google Earthמשתמש 

 

 מופתים של שער יוסף 

 
עשינו חשבון  . ושםפרידה של אברהם ולוטעל  8.1כתבנו בפרק  על גבולות הר הבית מאמרב

מעלות צפונה  6.18היה בממוצע  )למנין בהר''ד( 2024 שנת שכיוון זריחת השמש באותו בוקר כ''ג ניסן
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הצענו קריטריון  8.3מן המזרח. )הערה: הממוצע חושב בין תקופת שמואל לתקופת רב אדא(. בפרק 

ו בבוקר של י''ד ניסן(. אסטרונומי לקביעת כיוון בית המקדש: כיון זריחת השמש בפסח ממוצע )דהיינ

יום  13צפונה ממזרח ושניה  6.1975נותנת זוית  ,יום אחרי התקופה 13.5 קבלנו שתי תוצאות. אחת,

תבנו שמרכז מחנה ישראל כ 42מסע  בני ישראל מסעותמעלות. במאמר על  5.971אחרי התקופה נותנת 

על גבול מזרחי ובו זמנית  נה מן מזרחומעלות צפ 6.1975בערבות מואב היה על ציר היוצא ממרכז ק''ק  

 הסברנו בפירוט את המשמעות של נקודה 9בפרק   ויצאמיל.  במאמר על פרשת  75של תרומת של 

עמק השוה של אברהם, סוכות של יעקב ובו זמנית גורן האטד, ודותן בה נמכר יוסף. משם בני  זהוזאת. 

 צירק על מעלות לגלגל. והנה התברר ששער יוסף נמצא כמעט במדוי 6.1975ישראל נסעו לאורך ציר 

אמות  13500מיל מזרחה ממרכז ירושלים שהם  13.5/2נמצא יוסף אכן, שער  !זה מירושלים לסוכות

אמות  1500אמות מזרחה ממרכז ק''ק. מאידך לפי הגדרה שלנו, הוא נמצא  13786=13500+286או 

 צפונה ממרכז ירושלים או ממרכז ק''ק. על כן זוית ממרכז ק''ק לשער יוסף שוה 

 

                                         atan(1500/13786)=6.2097  

 

אמות  3מעלות עובר  6.1975, ציר זאת הכתוצאה מסטיי. 6.1975 -מעלות יותר מ 0.012מעלות, 

אמות אז הציר עובר עדיין בתוך השער. ועכשיו מובן  10דרומה ממרכז השער. אם השער יהיה ברוחב 

שם יוסף ולא על שם בנימין, כי המשך הציר כאמור עובר דרך דותן בה אחים  מדוע שער זה נקרא על

 דנו את יוסף ובה הוא נמכר. 

 

אמה ושבכל רוח  1500מופת זה גם מאשר את השערה שלנו שמרחק בין שערים סמוכים הוא 

 שער שני נמצא במרכז ושער ראשון קודם לו במהלך של שעון.  

 

 

 מופתים של שער יהודה

 
 

מעלות אבל לא צפונה ממזרח אלא מזרחה מן  6.1975ששער יהודה גם קשור לציר של  מתברר

על  3000. נקודה זאת נמצאת בגבול מערבי של הר הבית של ציוןנקרא  צירהצפון. לנקודת מוצא של ה

ישנו דיון על גבול  14בפרק  הר הבית גבולותבוסי. במאמר המשך על אמה ועל גבול דרומי של י 3000

נקודה בה המשך גבול היא ה כתף יבוסי מנגב ,שםננו (. לפי חשבוירושלים פתמבין יהודה לבנימין )ראה 

של הר הבית המקודש פוגע בכותל מערבי חיצוני. נקודה זאת נמצאת כמעט במדויק באמצע רוחב  דרומי 

מזרחית של מגדל דוד ובו זמנית קו רוחב -שער ברקלי. מאידך נקודה זאת נמצאת בקו רוחב פינה צפון

(. לפי השערה דוד מגדלוהסברים במאמר על  מגדל דוד שרטוטמזרחי של מגדל דוד )ראה אמצע כותל 

בית עבד אדם הגתי. ומשם שלמה העלה משלנו בנקודה זאת דוד הציג את ארון ה' אחרי שהעלה אותו 

 אתו בדיוק מזרחה להר הבית דרך שער ברקלי. 

 

וד הוא מצודת ציון המקורית )הכוונה . מגדל ד עיר דוד שרטוטכדי להבין טענה זאת נתבונן ב

נדבכים כל אחת(. אמצע כותל מזרחי שלו נמצא בדיוק על גבול מערבי  8לשני רובדים תחתונים של 

אמה כאשר מרכז  30אוהל כעין אוהל מועד באורך  הציבאמה ביחזקאל. אם נניח שדוד  50של מגרש 
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על ציר הקברים. זהו קו אשר עובר דרך אז יתברר שאמצע פתח האוהל נמצע ציון ק''ק היה בנקודה 

מרכז קברי אבות ומרכז קבר רחל ודרך מקום משוער של קבר דוד בקישלה. )המשך קו זה דרומה פוגע 

בקבר אהרן בהר רמון(.  הדבר נדון בפרוט יותר במאמרים אחרים. כאן אנו מביאים טענה זאת כדי 

 . ציוןלהסביר את חשיבות של נקודה 

 

אמות מערבה ממרכז  1500 תם שער יהודה. לפי הגדרה שלנו ציון נמצאנחבר את ציון ע

מתברר שכתף  16.1בפרק  הר הבית גבולותירושלים. מאידך, מתוך נתונים  שהבאנו במאמר המשך על 

ס''מ. על כן ציון  51אמות של  349.4רומה ממרכז ק''ק. מספר זה שוה מ' ד 178.2יבוסי מנגב נמצא 

 ויתואמות דרומה משער יהודה. הקו מציון לשער יהודה מכוון בז 13500+349.4 תנמצא

                                       

                                       atan(1500/13849.4)=6.1815 

 

 -מעלות עובר כ 6.1975קו ש מתברר. 6.1975 -מעלות פחות מ 0.016ן הצפון. זהו מעלות מזרחה מ

 349.4אמות מזרחה ממרכז השער, עדיין בתוך השער. )הערה: שויון היה מתקיים אילו במקום  4

 ק של ציון אלא בקו אורך שלו(. ופת לא כל כך תלוי בקו רוחב מדויאמות. לכן המ 313.4המרחק היה 

 

למרכז שער יהודה עובר במדויק  הקו מציון שהמשךאבל עיקר המופת הוא בדבר אחר. מתברר 

 דרך אוהל יעקב בשכם ודרך מזבח יהושע בהר עיבל! 

 

 יעקב אוהל( העמדנו את 40)עמ'  11.6בפרק   ויצאנסביר את הדברים. במאמר על פרשת 

 150על  50באמצע שליש מערבי של שדה שהוא קנה במאה קשיטה. ושם הסברנו שהוא קנה שטח של 

, וחצר המשכן 50על  50לם. שדה זה מתחלק כנגד משכן בנוב לעזרת נשים אמה כנגד סכום שהוא שי

. המשכן היה בחצי מערבי של החצר כאשר מרכז ק''ק היה באמצע החלק האחורי. העמדנו 100על  50

את השדה כך שקבר יוסף ימצא בפתח מזרחי של השדה, כאילו זה פתח עזרת נשים. מאחר ומקומו של 

 אמות מערבה ממנו.  125ב את מקום אוהל יעקב קבר יוסף ידוע, נתן לחש

 

. 11.9-11.7מזוהה עם מזבח שמצא אדם זרטל. ראה דיון במאמר הנ''ל בפרקים  יהושע מזבח

מ'(. סימנו באדום  5וק המדידה בערך ונתן לזהות אותו בגוגל ארץ )הערה: די GPSגם מקומו נמדד ע''י 

 קו  מציון אל מזבח זה. רואים שקו זה עובר דרך שער יהודה ודרך אוהל יעקב.  

 

כעת אפשר לתת טעם מדוע שער אמצעי ברוח צפון נקרא שער יהודה. שער זה ע''י קו ממזבח 

ועוד, נחלת יהודה ית. יהושע ואוהל יעקב מכוון אל ציון, מקום אותו כבש דוד והציג בו את ארון הבר

(. וכבר 13תהיה מצפון לתרומה באמצע אורך ארץ ישראל מדרום לצפון )זאת רצועה שביעית מתוך 

שמזבח יהושע אליו מכוון הקו מציון, נמצא בדיוק באמצע  11.9פרק   ויצאהראנו במאמר על פרשת 

 ארץ ישראל. אורך

 

 

http://truthofland.co.il/temple_mount_part2/temple_mount_part2.pdf
http://www.truthofland.co.il/third_temple/zion_altar.jpg
http://truthofland.co.il/vayetze/vayetze.pdf
http://truthofland.co.il/vayetze/vayetze.pdf
http://www.truthofland.co.il/third_temple/ohel_yakov.jpg
http://www.truthofland.co.il/third_temple/altar_yehoshua.jpg
http://truthofland.co.il/vayetze/vayetze.pdf
http://truthofland.co.il/vayetze/vayetze.pdf

