
 Y The Western Wall is also known as The Wailing Wall.

 Y Located in the Old City of Jerusalem.

 Y The Western Wall is considered to be the closest wall to the former Temple, which makes it the most 
sacred site recognized by Judaism, outside the Temple Mount itself.

 Y Just over half of the wall’s total height, including its 17 courses located below street level, dates from the 
Second Temple period, and is commonly believed to have been built around 19 BCE by Herod the Great.

 Y After the 1948 Arab-Israeli War, the Wall came under Jordanian control and Jews were barred from the 
site for 19 years until Israel captured the Old City in 1967.

Basic facts about the Kotel

The Beis HaMikdash and Yerushalayim will have a special 
elevated status of holiness (with regard to the laws of 
tithing fruits and similar laws) in the future, but the rest 
of Israel will not. Why will this holiness remain? Because 
the holiness of the Bais HaMikdash and Yerushalayim is 
due to the Shechinah (God’s Presence), and the Shechi-
nah will never go away... Even when the Beis HaMikdash 
and Yerushalayim are destroyed, they will still remain holy.

I saw that my father quoted from the Rambam who says 
that the everlasting kedusha of the Mikdash and Yerusha-
layim is a function of the Shechinah resting there. It is dif-
ficult to understand, because (1) the Gemara says that the 
Second Temple was lacking 5 things, and one of them 
was the Shechina, and hence you see that the Shechinah 
was not present during the second Temple! (2) Another 
contradiction to the Rambam’s position is that we daven in 
Shemoneh Esrei that God should return the Shechinah 
to Zion - How can we ask the Shechinah to be returned if 
it never left?!

...The Chachamim hinted to this with a conversation 
between an emperor and Rabban Gamliel, where the em-
peror asked, “[The Torah teaches that] wherever there is a 
gathering of ten people, the Shechinah is there - but how 
may Shechinah’s are there?” Rabban Gamliel called in one 
of the Emperor’s servants and asked him, “Why is the sun 
entering the palace?” He responded, “Doesn’t the sun shine 
on the whole world?” He responded, “If the sun, which is 
one servant of God, shines upon the whole world, then 
certainly the Shechinah!” 

The explanation of this parable is that we say 2 strange 

The Shechinah (God’s Presence) Will Never Depart from the Beis HaMikdash, Even After its 
Destruction (Rambam Hilchos Beis HaBechirah 6:16)

Question on the Rambam (Shaiylos U’Teshuvos Binyan Tzion Siman 3)

ולמה אני אומר במקדש וירושלים קדושה ראשונה קדשה לעתיד 
לבוא, ובקדושת שאר א״י לענין שביעית ומעשרות וכיוצא בהן 
לא קדשה לעתיד לבוא, לפי שקדושת המקדש וירושלים מפני 
השכינה ושכינה אינה בטלה... ואמרו חכמים אע״פ ששוממין 

בקדושתן הן עומדים...     

ראיתי שהביא אאמ״ו נ״י הרמב״ם שכתב שקדושה ראשונה 
קדשה לשעתה וקל״ל שקדושת ירושלם והמקדש מפני השכינה 

ושכינה אינה בטלה וקשה לענ״ד שהרי אמרינן )ס״פ קמא 
דיומא( דמקדש שני הי׳ חסר ה׳ דברים וקחשיב בתוכם שכינה 
- הרי דהשראת שכינה לא הי׳ בבית שני... לכאורה גם סתירה 

לזה מתפלת שמונה עשרה שאנו מתפללים ומברכים בכל יום ג״פ 
המחזיר שכינתו לציון - ואם לא זזה שכינה היאך שייך שתחזור?   

רמזו לנו רז״ל במה דאמרינן בסנהדרין )דף ל״ט( א״ל כופר לר״ג 
אמריתו כל בי עשרה שכינתא שריא כמה שכינתא איכא קריא 
לשמעי׳ מחא בי׳ באפתקא א״ל אמאי עייל שמשא בביתא א״ל 
שמשא אכולי עלמא ניחא א״ל ומה שמשא דחד מן אלף אלפי 

רבוא שמשי דקמי׳ קב״ה ניחא לכולי עלמא שכינתא דקב״ה 
עאכ״ו עכ״ל

וביאור המשל נלענ״ד ששני ענינים נאמר על השמש בדרך זר 
)1( נאמר שהשמש בא אל הבית או החדר וכן בלשון חז״ל 

סוכה )דף כ״ז( הגיע חמה לסוכה והלא החמה נרחקה כמה אלפי 
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“Behold, he stands behind our wall” (Shir HaShirim 2:9) 
- This is a reference to the Kotel. God promised that it 
would never be destroyed...

“Maarav” (west) is an acronym for “Rachel Mivakah Al 
Banehah - Rachel cries for her children.” Because the 
Shechinah (God’s presence) is in the West (as it says in 
Talmud Bava Basra 25a). The Shechinah cries and wails, 
as it were, over the Jewish people, in the same way as it 
says “Rachel cries for her children, she refuses to be comforted 
on her children for they are away.” She cries for the suffering 
of the Jewish people who are scattered amongst the other 
nations and are not in their place.

The Kotel will never be destroyed (Shir HaShirim Rabbah, Parsha 2)

God’s Presence is concentrated at the Western Wall, crying for the Jewish People in Exile 
(Likutei Mohoran Cheilek 2 Siman 67)

הנה זה עומד אחר כתלנו )שיר השירים ב:ט( - אחר כותל מערבי 
של בית המקדש למה שנשבע לו הקב״ה שאינו חרב לעולם...

כי ״מערב״ ראשי תיבות: רחל מבכה על בניה )ירמיה ל״א(. 
כי השכינה במערב )בבא בתרא כה.( והשכינה בוכה ומיללת 
כביכול על ישראל בחינת ״רחל מבכה על בניה מאנה להנחם 

על בניה כי איננו.״ שהיא בוכה על צרת ישראל המפזרים בגויים 
ואינם על במקומם.

רבבות מילין מהארץ הרי שבשמוש הלשון מכנים האור הבא מן 
השמש בשם השמש  )2( וכן מה שנאמר שהשמש או האור בא 
אל הבית - וכי בא כמי שנעתק ממקום אל מקום? והלא כבר זרח 

בכל מקום וגם על הבית! אכן מפני שהבית בהסגרו מנע אורו 
מלהגיע לשם נאמר כשנפתח פתח או החלון שבא לשם השמש 

אף שאין זה אלא הסרת המניעה.

...ומה שנאמר שבא - הכוונה שאנחנו מסירים מעצמנו המניעה 
שמנעה הקדושה לזרוח עלינו וכמו שאמרנו באור השמש.

...וע״פ אשר ביארנו נאמר שם שכינה על ב׳ בחינות: )1( על 
כבוד ה׳ מקור הקדושה )2( ועל אור הנאצל השפעת הקדושה.  

וזה החילוק שבין בית ראשון לבית שני: שבמשכן וכן בבית 
ראשון שכן כבוד ה׳ בעצמו כדכתיב ״וכבוד ה׳ מלא את המשכן 
ובמקדש״ ... ולא שבה בבית שני כי שם לא נאמר בשום מקום 
שחנה כבוד ה׳ אשר על כן אמרו חסרה שכינה בבית שני, אבל 
שם שרתה שכינה בענין השני שממקומו השפיע אור הקדושה 
על הבית וזה לא נפסק גם בחרבנו ולא יפסוק לעולם... וגדלה 

השפעת אור הקדושה שם מבכל מקום, כי מקום המקדש הוא 
מול שער השמים אשר לא יסגר...

ולכן יפה כתב הרמב״ם ששכינה אינה בטלה - שאור הקדושה 
אשר קדש הבית לא נבטל ולא יבטל שעל זה נאמר ״מעולם לא 

זזה שכינה מכותל מערבי״ - שהוא אור הקדושה הנעלם.

things about the sun: (1) that the sun “enters” the house or 
the room - although the sun is eons away from the earth, 
we are really referring to the light of the sun that enters 
the house. (2) We also say that the sun or the light “comes” 
to the house - does it leave its place and come to a differ-
ent place? But it is shining in many places at once! We 
really mean that the sun is already shining everywhere, but 
because the house is closed off, the light is prevented from 
coming there. But when you open a window or a door, the 
light floods in, for you remove the obstacle preventing 
the light from coming in. That’s what we mean when we 
say the sun “enters” the house.

When we say that the Shechinah “enters,” we mean that 
we remove from ourselves the obstacles that prevent the 
holiness from shining upon us.

According to what we explained above, “Shechinah” refers 
to two aspects: (1) God’s honor, the source of kedusha, 
and (2) the light which emanates from God, pouring 
forth the holiness. This was the difference between the first 
and second Temple: In the first Temple, the honor of the 
Shechinah resided itself, as it says “And the honor of God 
filled the Mikdash” - but this did not return in the Second 
Temple, for there it doesn’t say anywhere that God’s honor 
rested. That is why it says that the Shechinah was lacking 
in the Second Temple. But in the Second Temple, the 
Shechinah was present in the second way: The light of 
holiness flows forth on the Bais HaMikdash, and this will 
never stop, even when the Temple is destroyed. This holy 
light flows more greatly in the Beis Hamikdash than in 
any other place, because the Mikdash is opposite the 
gates of Heaven which are never closed...

Therefore the Rambam is correct in saying that the 
Shechinah never left, for the intense hidden light of holi-
ness of God’s presence will never be nullified.


