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The History and Significance of the Western Wall
שיר השירים פרק ב

:(ח) קול דודי הנה זה בא מדלג על ההרים מקפץ על הגבעות
:(ט) דומה דודי לצבי או לעפר האילים הנה זה עומד אחר כתלנו משגיח מן החלנות מציץ מן החרכים
8. The sound of my beloved! Behold, he is coming, skipping over the mountains, jumping over the hills.
9. My beloved resembles a gazelle or a fawn of the hinds; behold, he is standing behind our wall, looking from the
windows, peering from the lattices.
שיר השירים רבה (וילנא) פרשה ב
 אחר כותל מערבי של בית המקדש למה שנשבע, הנה זה עומד אחר כתלנו, לאורזליהון דאיילתא,ד ד"א או לעופר האילים
 זו זכות, משגיח מן החלונות,לו הקב"ה שאינו חרב לעולם ושער הכהן ושער חולדה לא חרבו לעולם עד שיחדשם הקב"ה
. מה אמר לי החדש הזה לכם ראש חדשים, ענה דודי ואמר לי, זו זכות אמהות, מציץ מן החרכים,אבות
איכה רבה (וילנא) פרשה א
 וגזרו מן שמיא דלא יחרב לעולם למה ששכינה, וסליק פילי מערבאה לפנגר,מן דכבשה פליג ארבע טכסייא לארבעה דוכסייא
 אמר ליה חייך לשבחא, אמר לו למה לא אחרבת דידך, שלח ואתייה, הוא לא אחריב דידיה, אינון אחרובו דידהון,במערב
 אמרין חזו חייליה דאספסיאנוס מה, וכדו יחזיין בריאתא, דאילו חרבתיה לא הות ידעת ברייה מה חרבת,דמלכותא עבדית
 אי, יסק ההוא גברא לרישיה דאיגרה ויטרוף גרמיה, אלא מן בגין דעברת על קלוונין דידי, אמר לו דייך דטבאות אמרת,אחרב
. ומית ופגעה בו קללה של רבן יוחנן בן זכאי, סליק וטרף גרמיה,חיי חיי ואי מות ימות

War 6.4.5 249-253
So Titus retired into the tower of Antonia, and resolved to storm the Temple the next day, early in the
morning, with his whole army, and to encamp round about the Holy House; but, as for that House, God
had for certain long ago doomed it to the fire; and now that fatal day was come, according to the
revolution of the ages: it was the tenth day of the month Lous, [Av,] upon which it was formerly burnt by
the king of Babylon; although these flames took their rise from the Jews themselves,
Igros Rambam
http://en.wikipedia.org/wiki/Western_Wall

"In front of this place is the Western Wall, which is one
of the walls of the Holy of Holies. This is called the
Gate of Mercy, and hither come all the Jews to pray
before the Wall in the open court."
Letter of R. Ovadia Bartenura p. 91

Gates
משנה מסכת מידות פרק א משנה ג
[ג] חמשה שערים היו להר הבית שני שערי חולדה מן
הדרום משמשין כניסה ויציאה קיפונוס מן המערב משמש
כניסה ויציאה טדי מן הצפון לא היה משמש כלום שער
המזרחי עליו שושן הבירה צורה שבו כהן גדול השורף את
:הפרה ופרה וכל מסעדיה יוצאים להר המשחה
Josephus Flavius (Jewish Antiquities; Book 15
Chapter 11)

; Now in the western quarters of the enclosure of
the temple there were four gates; the first led to
the king's palace, and went to a passage over the
intermediate valley; two more led to the suburbs of the city; and the last led to the other city, where the
road descended down into the valley by a great number of steps, and from there up again by the ascent
for the city lay near to the temple in the manner of a theater,

Southern Wall Issues
משנה מסכת סנהדרין פרק יא משנה ב
שלשה בתי דינין היו שם אחד יושב על פתח הר הבית ואחד יושב על פתח העזרה ואחד יושב בלשכת הגזית
משנה מסכת שקלים פרק א משנה ג
[ג] בחמשה עשר בו שולחנות היו יושבין במדינה בעשרים וחמשה ישבו במקדש משישבו במקדש התחילו למשכן את מי
ממשכנין לוים וישראלים גרים ועבדים משוחררים אבל לא נשים ועבדים וקטנים כל קטן שהתחיל אביו לשקול על ידו שוב
אינו פוסק ואין ממשכנין את הכהנים מפני דרכי שלום:

Robinsons arch
משנה מסכת חגיגה פרק א משנה א
[א] הכל חייבין בראיה חוץ מחרש שוטה וקטן וטומטום ואנדרוגינוס ונשים ועבדים שאינם משוחררים החיגר והסומא והחולה
והזקן ומי שאינו יכול לעלות ברגליו איזהו קטן כל שאינו יכול לרכוב על כתפיו של אביו ולעלות מירושלם להר הבית דברי בית
שמאי ובית הלל אומרים כל שאינו יכול לאחוז בידו של אביו ולעלות מירושלם להר הבית שנאמר שלש רגלים:
משנה מסכת ביכורים פרק ג משנה ג
[ג] הקרובים מביאים התאנ ים והענבים והרחוקים מביאים גרוגרות וצמוקים והשור הולך לפניהם וקרניו מצופות זהב ועטרת
של זית בראשו החליל מכה לפניהם עד שמגיעים קרוב לירושלם הגיעו קרוב לירושלם שלחו לפניהם ועטרו את בכוריהם
הפחות הסגנים והגזברים יוצאים לקראתם לפי כבוד הנכנסים היו יוצאים וכל בעלי אומניות שבירושלם עומדים לפניהם
ושואלין בשלומם אחינו אנשי המקום פלוני באתם לשלום:
משנה מסכת ביכורים פרק ג משנה ד
[ד] החליל מכה לפניהם עד שמגיעין להר הבית הגיעו להר הבית אפילו אגריפס המלך נוטל הסל על כתפו ונכנס עד שמגיע
לעזרה

