
 لرباقاملقدم إىل عصبة األهن عن حائط اتقرير اللجنة الدولية 

 جناب النبيل آرثر هندرسن وزير الذؤون الخارجية لحكهمة جاللته البريطانية

 تتذرف لجنة حائط المبكى الدولية بأن ترفع التقرير التالي إلى حكهمة جاللته البريطانية.

 نة بأن ندخة من هذا التقرير سترفع إلى مجمس جمعية األمم.وقد عممت المج

 الفصل األول

 : مقدمة

عيغ وزيخ السدتعسخات لحكػمة جاللتو البخيصانية  9595عمى أثخ االضصخابات التي وقعت في فمدصيغ في شيخ آب سشة 
ت إلى وقػع االضصخابات ولػضع في اليػم الثالث عذخ مغ شيخ أيمػل لجشة لمتحقيق في األسباب السباشخة التي أد

 التػاصي بذأن التجابيخ الػاجب اتخاذىا لسشع تكخارىا.

بعثت لجشة التحقيق ىحه بخسالة إلى وزيخ السدتعسخات تزسشت، فيسا تزسشتو، تػصية  9595وفي شيخ كانػن األول سشة 
مغ صظ  91يسكغ، بسػجب السادة  بأن تتخح حكػمة جاللتو فيسا وسعيا مغ التجابيخ لتعييغ لجشة مؤقتة، بأقخب ما

االنتجاب لفمدصيغ لتحجيج الحقػق واالدعاءات والسصالب بذأن حائط السبكى في القجس. وقج رأت لجشة التحقيق أن تحجيج 
الحقػق واالدعاءات والسصالب بذأن حائط السبكى بأسخع ما يسكغ كتجبيخ ضخورؼ حبا في تػشيج األمغ وانتطام الحكع في 

 رأت المجشة أنو يجب اإلسخاع بكل وسيمة مسكشة في تذكيل لجشة تقػم بيحه السيسة وفي سفخىا إلى فمدصيغ. فمدصيغ، لحلظ

وفي االجتساع الحؼ عقجه مجمذ جسعية األمع بعج ذلظ عخض السشجوب البخيصاني السفػض عمى السجمذ بزعة اقتخاحات 
الجائسة اتخح القخار اآلتي في  في آراء لجشة االنتجابات تشفق مع تػاصي لجشة التحقيق. وبعج أن نطخ مجمذ جسعية األمع

 .9591كانػن الثاني  91

رغبة مشو في وضع الجولة السشتجبة، بشاء عمى شمبيا، في مخكد يسكشيا مغ الكيام بالسدؤوليات السمقاة عمى و  ان السجمذ
مغ صظ االنتجاب عمى فمدصيغ في أحػال وضخوف تكػن أكثخمػافقة لريانة السرالح السادية  99عاتقيا بسػجب السادة 

 واألدبية لمذعب الحؼ وضع تحت انتجابيا.

عجم البت بأؼ وجو كان، قبل البحث واالستقراء في السدائل الستعمقة باألماكغ السقجسة في فمدصيغ التي  ورغبة مشو في 
 قج يقتزي حميا في السدتقبل.

 وبسا أنو يخػ أن مدألة حقػق ومصالب الييػد والسدمسيغ في حائط السبكى تدتجعي حاًل سخيعًا نيائيًا.

 فقج قخر:



 ية ىحه الحقػق والسصالب.ـ أن يعيج إلى لجشة بتدػ  9

 

ـ أن تؤلف ىحه المجشة مغ ثالثة أعزاء مغ غيخ التبعة البخيصانية عمى أن يكػن أحجىع عمى األقل مغ الستزمعيغ  9
 بالقانػن ومغ ذوؼ االختبار القزائي الحؼ يؤىمو ليحا السشرب.

حه المجشة عمى السجمذ ألخح مػافقتو عمييع ـ أن تعخض أسساء األشخاص الحيغ تػد الجولة السشتجبة تعييشيع لعزػية ى 9
 عمى أن يدتذيخ رئيذ السجمذ األعزاء بذأنيع أن كان السجمذ غيخ ممتئع.

 ـ أن تشتيي ميسة ىحه المجشة حالسا تزع قخارىا بذأن الحقػق واالدعاءات السذار إلييا أعاله. 1

شة شػ الحؼ سشقتبذ جشة فميخاجع ما جاء في تقخيخ لجومغ أراد التػسع في معخفة األسباب التي دعت إلى تعييغ ىحه الم
 ة فيسا يمي مغ ىحا التقخيخ.عجت مشو في مشاسبا

ـ  9591وقج بعثت حكػمة جاللة السمظ بخسالة إلى الدكختيخ العام لسجمذ جسعية األمع في اليػم الثاني مغ شيخ أيار سشة 
 وىع:ذكخت فييا أسساء األشخاص الحيغ اختارتيع لعزػية المجشة 

 الذؤون الخارجية في حكػمة اسػج سابقا ومغ أعزاء مجمذ األعيان فييا ـ رئيدًا. وزيخ اليل لهفغرن:

 : نائب رئيذ محكسة العجل في جشيفا ) سػيدخا ( ورئيذ محكسة التحكيع الشسداوية ـ الخومانية السختمصة.شارلس بارد

 مغ أعزاء بخلسان حكػمة ىػالنجا.و  : حاكع الداحل الذخقي لجديخة سػمصخة سابقاس.فان كمبن

عمى تذكيل المجشة حدب اقتخاح الحكػمة البخيصانية. وتبمغ رئيذ  9591أيار سشة  91وقج وافق مجمذ جسعية األمع في 
بعثت بو إلى كل مشيع وزارة الذؤون الخارجية  9591أيار سشة  92وأعزاء المجشة نبأ تعييشيع رسسيا بكتاب مؤرخ في 

 البخيصانية. وقام السدتخ ستيغ ساليغ مغ مػضفي الدمظ الدياسي لحكػمة اسػج بػضيفة سكختيخ لمجشة.لحكػمة جاللتو 

وأبحخت مشيا إلى فمدصيغ في اليػم التالي بعج أن  9591حديخان سشة  99وقج اجتسعت المجشة، لمسخة األولى، في جشػا في 
زودت قبل مغادرتيا بسختمف الػثائق والسدتشجات الستعمقة بحائط السبكى مسا نذخه مجمذ جسعية األمع والحكػمة البخيصانية 

 ل والسحكخات ووقائع الجمدات وىمع جخا (.حتى ذلظ الحيغ ) أؼ التقاريخ والخسائ

 تسػز. 95حديخان وأقامت في فمدصيغ شيخًا واحجًا إذ أنيا غادرت القجس في  95ووصمت المجشة إلى القجس في 

 91حديخان ولع تعقج جمدة ما في يػمي الجسعة والدبت في  99وقج عقجت المجشة جمدتيا األولى يػم االثشيغ الػاقع في 
ألنيسا يػما عصمة لمسدمسيغ والييػد. وكانت المجشة، في أثشاء إقامتيا في القجس، تعقج جمدة أو جمدتيغ في  حديخان 99و

جمدة خررت الجمدة  99كل يػم مغ أيام األسبػع تقخيبًا خال يػمي الجسعة والدبت. وبمغ عجد الجمدات التي عقجتيا 



التي تتبع في التحقيق كسا أن الجمدات األربع األخيخة  األولى مشيا إللقاء الخصب االفتتاحية ولمبحث في األصػل
خررت إللقاء الخصب الختامية. وفي الجمدات الثساني عذخة األخخػ سسعت المجشة في بشاية دوائخ الحكػمة بالقخب مغ 

 باب العسػد. وأنشا نخفق بيحا التقخيخ محزخًا كاماًل بإجخاءات المجشة ) الحيل األول (.

لجمدة االفتتاحية أن المجشةـ كي تقػم بالسيسة التي أنيصت بيا ستجخؼ تحكيقًا ندييا وكاماًل، إن أمكغ، في ذكخ الخئيذ في ا
السدائل الستعمقة بحائط السبكى وأنيا سترجر بعج انتياء التحقيق قخارًا يبشى كميًا عمى اعتقادىا الرادق مخاعية ما لمذخائع 

قزية السختمف فييا. ولسا كان ىحا ما تربػ إليو المجشة فقج رجا الخئيذ ومبادغ العجل واإلنراف مغ حكع وشأن في ال
 الفخيقيغ السختريغ أن يبحال ل مداعجة الزمة لتدييل ميستيسا.

وقج تع االتفاق في ىحه الجمدة أن يحزخ إجخاءات التحقيق ىيئة  مغ السشجوبيغ السفػضيغ السعتخف بيع كػكالء عغ كل 
وشبقا ليحا االتفاق ناب عغ فخيق الييػد الجكتػر مخدخاؼ الياش والسدتخ داود يميغ والحاخام مغ الفخيقيغ الستجاعييغ. 

مػشي بالو، الحيغ أبخزوا أوراق اعتساد مغ رئاسة الحاخاميغ في فمدصيغ وجسعية الحاخاميغ العالسية، والػكالة الييػدية 
إسخائيل. أما وكالء فخيق السدمسيغ فقج كانػا مػكميغ لفمدصيغ والسجمذ السمي الييػدؼ ) فاعاد لػمي ( وجسعية أجػدات 

مغ قبل السجمذ اإلسالمي األعمى  وىع عػني بظ عبج اليادؼ وأميغ بظ التسيسي وأميغ بظ عبج اليادؼ والذيخ سميسان 
أفشجؼ الجػخجار وأحسج زكي باشا وفخخؼ بظ الحديشي  وفخخؼ بظ البارودؼ وفائد بظ الخػرؼ والذيخ حدغ أفشجؼ 

ػالدعػد وجسال أفشجؼ الحديشي وعدت أفشجؼ دروزة ودمحم عمي باشا والذيخ راغب أفشجؼ الججاني وعبج هللا أفشجؼ الفزممي أب
وعبج العالي أفشجؼ جػابحي والذيخ حدغ أفشجؼ األنرارؼ. وفي االستصاعة القػل أن األشخاص الػاردة أسساؤىع أعاله 

أمام المجشة قج مثمػا مدمسي جسيع األقصار اإلسالمية تقخيبًا في العالع بسا  ومغ جسمتيع أعزاء مختمف الػفػد الحيغ مثمػا
في ذلع مخاتكر وشخابمذ الغخب ومرخ وغيخىا مغ البالد اإلفخيكية وفمدصيغ وسػريا وشخقي األردن والعخاق والعجع واليشج 

 واألقرى. البخيصانية واليشج اليػالنجية الذخقية وغيخ ذلظ مغ البالد في الذخقيغ األدنى

وكان قج تقخر بسػافقة الفخيقيغ أن يقػم الييػد مقام السجعي وعمى ذلظ يفتتحػن الجعػػ بيشسا أن السدمسيغ يقػمػن مقام 
 السجعى عميو.

أما فيسا يتعمق باألصػل الػاجب اتباعيا فقج تقخر بسػافقة الجانبيغ أن تتبع حيثسا يدتصاع األصػل القزائية العادية 
السحاكع االنكميدية وىكحا فإن وكالء الفخيقيغ يدتجعػن شيػدىع ويدتجػبػنيع ويبخزون لمجشة البيشات التحخيخية الستبعة في 

والفشية ويشاقذػن الذيػد الحيغ يدتجعييع الفخيق اآلخخ ويجلػن بسخافعاتيع كمسا رأوا بحلظ مشاسبًا. بيشسا أن المجشة ترغي، 
يدتجعييع الفخيقان وإلى البيشات األخخػ التي يجلي محتفطة لشفديا بحق استجػاب عمى العسػم إلى ما يقػلو الذيػد الحيغ 

شيػد آخخيغ تدتجعييع بحاتيا أو بشاء عمى شمب حكػمة فمدصيغ. عمى أن المجشة بحكع صفتيا ىحه، لع يكغ مغ 
اليسيا أمام قاضي  صالحيتيا تحميف الذيػد ولحلظ يسكغ تحميفيع أو تكميفيع بإعصاء تأكيج عمى صحة كالميع يزاىي

 ذػ صالحية في القجس تػفيقًا ألحكام قػانيغ فمدصيغ.



شاىجًا استجعى واحجًا وعذخيغ مشيع وكالء فخيق الييػد وثالثيغ  19وفي أثشاء الجمدات التي عقجتيا المجشة سسعت شيادة 
ألحق بيحا التقخيخ قائسة بالجمدات مشيع وكالء فخيق السدمسيغ وشاىجًا واحجًا، ىػ مػضف بخيصاني، استجعتو المجشة. وقج 

وثيقة أو  29التي عقجتيا الجشة وبأسساء الذيػد الحيغ أدوا الذيادة أماميا ) الحيل الثاني (. وقج أبخز في أثشاء الجمدات 
مػجد وثيقة قجميا فخيق السدمسيغ. وقج أثبتا في الحيل الثالث  92وثيقة قجميا فخيق الييػد و 91مجسػعة مغ الػثائق، مشيا 

 ىحه الػثائق.

وقج اتخحت المجشة، فزاًل  عغ الجمدات العادية التي عقجتيا، تجابيخ مختمفة لمػقػقف عمى معمػمات وافية بقجر اإلمكان 
بذأن السدائل التي ليا عالقة باألمػر السختمف عمييا. وىكحا قامت المجشة عمى أثخ وصػليا إلى القجس، مرحػبة 

الحخم الذخيف وحائط السبكى وضػاحيو وأىع الكشائذ العائجة لمصائفة االشكشازية والصائفة بسػضفيغ بخيصانييغ بديارة 
الدفاردية فتسكشت بحلظ مغ درس حالة السباني السختمفة وما جاورىا ومديتيا الخاصة عغ كثب، فزاًل عغ أنيا ألست 

السحاىب السختمفة.وعالوة عمى ذلظ فقج  بأمػر أخخػ ذات عالقة بسػضػع الخالف، وبذعائخ وشقػس العبادة الستبعة لحػ
ذىبت مخات عجيجة برفة شخرية وبجون أنت يخافقيا أحج إلى حائط السبكى والحخم الذخيف كسا أنيا أوفجت أحج أعزائيا 
إلى السحكسة الذخعية اإلسالمية بالقجس كي يتسكغ بالذتخاك مع وكالء الفخيقيغ ومػضفي السحكسة ذوػ الذأن مغ الكذف 

 جات السمكية الخاصة بحائط السبكى وجػاره.عمى سش

ونطخًا لؤلىسية الخاصة التي تعمق عمى الحالة الخاىشة ) ستاتيكػ ( في األماكغ السديحية السقجسة فقج قامت المجشة بديارات 
 شػيمة ليحه األماكغ وعمى األخز كشيدة القبخ وكشيدة السيج في بيت لحع حيث أوضح لمجشة مػضفػن بخيصانيػن مغ

 ذوؼ اإللسام والخبخة  ورجال الجيغ مغ مختمف الكشائذ السديحية الحالة الخاىشة ) الدتاتيكػ( الخاصة بيحه األماكغ.

وفي جسيع أدوار التحقيق بحل مشجوبي الفخيقيغ لمجشة، عغ شيب خاشخ وبسقجرة فائقة، كل مداعجة في التحقيق الحؼ قامت 
 بو.

اختالفيع خجمات قيسة لمجشة ولحا فإن المجشة تػد بػجو خاص أن تعخب عغ  وقج أدت حكػمة فمدصيغ ومػضفػىا عمى
تقجيخىا لخوح الثقة التي أديت بيا ىحه السداعجة ليا، وقج أعخبت قبيل مغادرتيا فمدصيغ عغ شكخىا في كتاب بعثت بو إلى 

 حكػمة فمدصيغ أثبت في آخخ ىحا التقخيخ ) الحيل الخابع (.

ام إال أن تقػل أنيا رأت أن الػاجب يقتزي عمييا بالدعي إلجخاء تدػية ودية بيغ الفخيقيغ وأن تكغ وال يدع المجشة في الخت
بخاءة تعييشيا لع تذخ صخاحة إلى إجخاء ذلظ وكي يتدشى لمجشة الػصػل إلى ىحه الغاية، إن أمكغ، عقجت عجدًا مغ 

الفخيقيغ معًا، ثع عاد الخئيذ فأكج لمفخيقيغ في الجمدة  الجمدات الدخية مع مشجوبي كل مغ الفخيقيغ عمى انفخاد ومع مشجوبي
الختامية أن لػصػل إلى حل يتفق عميو بيشيسا يفزل كثيخًا عمى قخار ترجره المجشة ووعج بأن يبقى السجال مفتػحًا لغاية 

حقيق تمظ الغاية. وقج أول أيمػل وبأن المجشة في ىحه الفتخة تقبل أية مقتخحات أو اتفاقات قج يزعيا الفخيقان في سبيل ت
استسخت السفاوضات، بعج سفخ المجشة، بيغ الفخيقيغ بحزػر مشجوبي حكػمة فمدصيغ. وتمبية لخجاء رفع إلى المجشة مجدت 



تذخيغ األول. وأنو لسغ بػاعث  4أيمػل في السخة األولى ثع إلى  91السجة السعيشة إلتسام السفاوضات بيغ الفخيقيغ، إلى 
 تحقق المجشة أن تمظ السفاوضات قج أحبصت وأنيا ما زالت كحلظ لغاية اآلن.األسف الذجيج أن ت

تذخيغ الثاني، وعقجت جمدتيا الختامية في  9تذخيغ األول إلى  93وبشاء عمى ذلظ فقج اجتسعت المجشة في استػكيام مغ 
  كانػن األول. 9تذخيغ الثاني إلى  94باريذ مغ 

 الفصل الثاني

 :واألماكن المجاورة له المبكىفي وصف حائط 

وبالمغة العبخية « البخاق » ) ويصمق عميو بالمغة العخبية اسع  السبكىمغ أراد اإللسام بسػقع الحائط الغخبي أو حائط      
 مذ (.واألماكغ السجاورة لو فميخاجع خارشة أعجتيا حكػمة فمدصيغ وأرفقت بيحا التقخيخ ) الحيل الخا« كػتل معخافي»اسع 

إن حائط السبكى جدء ال يتجدأ مغ الحائط الغخبي لمحخم الذخيف القائع في مػقع الييكل الييػدؼ القجيع، حيث يقػم اآلن 
مدججان. وفي الػاقع أن الحخم الذخيف مختفع فديح قائع الدوايا تبمغ مداحتو بزع مئات مغ األمتار شػاًل وعخضًا. 

غ يالحق الحائط الخارجي الجشػبي لمحخم الذخيف ويستج مغ جيتو الجشػبية لغاية والسدجج األقرى ىػ أحج ىحيغ السدججي
فيقع في وسط « مدجج عسخ » حائط السبكى. أما السدجج اآلخخ فيػ السعخوف بكبة الرخخة أو كسا يصمق عميو عادة 

 ساحة الحخم الذخيف.

. والحائط الغخبي لمحخم الذخيف ىػ، عمى العسػم، بشاء يبمغ شػلو ما   َ يديج عمى السائة متخ وعمػه نحػ العذخيغ متخًا
والحجارة الزخسة الكبيخة الكائشة في أسفل بشاء الحائط وعمى األخز السجاميظ الدتة السشحػتة مشيا يخجع عيجىا حدب 

جارة رأؼ أغمب عمساء اآلثار إلى زمغ ليكل ىيخدوس ) أؼ الييكل الثاني الحؼ أعيج بشاؤه (. ويخػ عمى عجد مغ ىحه الح
مجاميظ مغ الحجارة  غيخ السشحػتة يخجح أنيا مغ  كتابات عبخية بعزيا مشقػش والبعس اآلخخ محفػر. ويعمػىا ثالثة

بقايا العرخ الخوماني ) ويخجع تاريخيا إلى الدمغ الحؼ أعاد فيو االمبخاشػر ادريانػس بشاء مجيشة القجس كسدتعسخة 
بعج السيالد.  9111حائط فيي أحجث عيجًا ومغ السخجح أنيا تخجع إلى سشة رومانية (. أما الصبقات العميا مغ حجارة ال

وتجل األبحاث الحجيثة أن حجود الحائط تتفق مع حجود ساحة ليكل السمظ سميسان ويطغ أن بعس مجاميظ مغ الحائط ال 
 تدال مجفػنة تحت األرض.

سدمسيغ فيػ عبارة عغ ثالثيغ متخًا مغ الحائط الخارجي أما ذلظ القدع مغ الحائط الحؼ يقػم حػلو الخالف بيغ الييػد وال
السحكػر آنفًا. ويستج أمام ذلظ القدع مغ الحائط رصيف ال يدتصاع الدمػك إليو مغ الصخف الذسالي إال بػاسصة  زقاق 

ط بخط ضيق يبتجؼ مغ شارع السمظ داود ) باب الدمدمة ( ويستج ىحا الخصيف جشػبًا إلى حائط آخخ. ويفرل ىحا الحائ
 9595مدتكيع رصيف حائط السبكى عغ بزعة بيػت خرػصية وعغ مػقع مدجج البخاق في الجية الجشػبية.  وفي سشة 

فتح باب عشج الصخف الجشػبي مغ الحائط األخيخ يؤدؼ إلى تمظ البيػت وإلى السدجج. ويقػم عشج الصخف الذسالي مغ 
 األكبخ. السفتيالكائغ أمام مقخ الخصيف حائط ثالث في باب يفرل ىحه الجية عغ الفشاء 



ويبمغ عخض الخصيف الكائغ أما الحائط نحػ أربعة أمتار. وقج شخحشا حجوده مغ جياتو الثالث فيسا تقجم، أما مغ جيتو 
ويػجج في ىحه  الخابعة ) أؼ الجية السقابمة لحائط السبكى ( فيحجىا الحائط الغخبي وبيػت السحمة السعخوفة بسحمة السغاربة.

 ية بابان يؤديان إلى بيػت السغاربة.الج

 ىحا ىػ الخصيف الكائغ عشج أسفل الحائط الحؼ أشخنا إليو أعاله والحؼ اعتاد الييػد الحىاب إليو ألداء التزخعات.

وعمى مدافة قريخة مغ الخصيف في الجية الجشػبية مشو، تػجج داخل الحائط غخفة صغيخة ) أو تجػيف ( تقػل التقاليج 
مغ السدجج الحخام. وليحا الدبب أصبح الحائط معخوفًا لجػ السدمسيغ ائو إسخ دمحما ربط بخاقو فييا ليمة  ة بأن الشبياإلسالمي
 بالبخاق.

قبل أن نتقجم بالبحث ال بج لشا مغ القػل أنو لسا كشا في القجس لع يكغ الحائط غخفة صغيخة بشفذ الػضعية التي كان فييا 
 ت لجشة شػ في تقخيخىا أجخيت فيو بعس تغييخات ىي: ـقبل الحخب. ذلظ أنو كسا ذكخ 

 ـ إقامة بشاء ججيج فػق الصخف الذسالي مشو. 9

 ـ تحػيل دار كائشة في الصخف الجشػبي مغ الخصيف إلى زاوية. 9

ىشالظ مسخ ـ فتح الباب الحؼ أشخنا إليو فيسا تقجم والحؼ يؤدؼ مغ الداوية إلى الخصيف الكائغ أمام الحائط وبحلظ أصبح  9
 مغ ساحة الحخم ) بػاسصة باب السغاربة ( إلى الخصيف.

 الفصل الثالث

 لمحة تاريخية

. إال أن السدألة التي نبحث فييا لحات صمة بإسيابتحكيقا لمغاية التي نشذجىا ال نخػ حاجة إلى سخد تاريخ فمدصيغ  
 وثيقة بتاريخ البالد تجعل مغ السخغػب فيو ذكخ الحػادث الخئيدية.

كان يقصغ فمدصيغ في العرػر األولى عجد مغ الذعػب معطسيع مغ الجشذ الدامي. وأقجم ىحه الذعػب عمى ما ىػ 
 معمػم الكشعانيػن الحيغ كانػا تحت حكع السرخييغ.

يشة أو وفي عيج الكشعانييغ، حدب التقاليج التي يحتفع بيا كال الذعبيغ، الييػد والعخب، غادر إبخاليع ـ ججىسا السذتخك ـ مج
في أرض الكمجانييغ إلى أرض كشعان التي أصبحت فيسا بعج ميجًا لذعب إسخائيل وىحه الفكخة القائمة بأن الييػد والعخب 
ىسفي األصل مغ ساللة واحجة والتي تقػت عمى مجػ األجيال، كسا ىػ الػاقع، بسا ندبتو إلييا التقاليج مغ حػادث عجيجة 

 القة الستبادلة بيغ الذعبيغ.ميسة قج لعبت دورًا ميسًا في الع

وبعج خالص الييػدمغ عبػديتيع في مرخ وعػدتيع إلى فمدصيغ، جسع السمظ داود شسل اسباط اسخائيل وأسذ مسمكة 
 تػلى عخشيا حػالي سشة ألف قبل السيالد.



مجيشة القجس الييكل وقج بمغت ىحه السسمكة قسة مججىا في زمغ السمظ سميسان الكبيخ ابغ داود. وبشى السمظ سميسان في 
األول الحؼ ذاع صيت عطستو وجسالو في جسيع األقصار بفزل الكتب السقجسة والسؤرخيغ وقج بشى ىحا الييكل عمى مختفع 

 جبل مخويا وىػ السكان السعخوف اآلن بداحة الحخم الذخيف.

ييػدا في أغمب أدواره ـ  ػائيموعمى أثخ وفاة السمظ سميسان، أصبح تاريخ شعب إسخائيل أو باألحخػ شعب مسمكتي إسخ 
 وكانت القجس إذ ذاك عاصسة مسمكة ييػدا ـ عبارة عغ سجل حخوب أىمية ومشاوشات مع قبائل غخبية.

 قبل السيالد دمخ اآلشػريػن مسمكة إسخائيل وسبػا سكانيا. 391وحػالي سشة 

خ مجيشة القجس وليكل سميسان في سشة قبل السيالد، زدم 211وىاجع نبػخح نرخ، ممظ بابل، مسمكة ييػدا حػالي سشة 
سشة تقخيبًا لسا افتتح كػرش ممظ الفخس  11، وسبى أكثخ سكانيا الحيغ لع يدتصيعػا الخجػع إلى بالدىع إال بعج مخور 143
 بابل.

لمعبادة.  ومسا جاء في سفخ ارميا أن الييػد الحيغ بقػا في األرض السقجسة مجة الدبي ألغػا عادة الحىاب إلى أشالل الييكل
قبل السيالد. وفي القخن التالي  191ـ  191وبعج عػدة الييػد إلى فمدصيغ أعيج بشاء الييكل في مكانو األول حػالي سشة 

 وضع عدرا ونحسيا شقػسا ديشية لمييػد.

لييكل قبل السيالد خزع الييػد لحكع السكجونييغ وعامميع السمظ انصيػخػس الخابع بذجة وقداوة وىجم ا 999وفي سشة 
الييػد في حكع البالد مجة مغ الدمغ إلى أن  لقبل السيالد. ثع استق 931الثاني بعج قسع الفتشة التي قام بيا الييػد سشة 

 قبل السيالد. 29افتتحيا الخومان ودخل القائج بػمبيػس القجس سشة 

ه السجة أيزًا، أؼ بعج خخاب الييكل الثاني، ح( اعتاد الييػد في ى 21وحدبسا تخوؼ التقاليج ـ ) التمسػذ البابمي ـ سفخ مكػث 
 الحىاب إلى أشالل ليكميع السقجس.

قبل السيالد أصبح ىيخودوس ممكا عمى الييػدية بسداعجة الخومانييغ واستعادت السسمكة الييػدية فيدمغ  11وفي سشة 
 نية.حكسو بعزًا مغ عطستيا الدابقة. وقج أعاد السمظ ىيخودوس بشاء الييكل لمسخة الثا

بعج السيالد افتتح مجيشة القجس  31غيخ أن حياة ىحا الييكل كانت أقرخ مغ حياة الييكميغ الحيغ سبقاه اذ أنو في سشة 
شيصذ الحؼ أصبح بعجئح قيرخ الخومانييغ ودمخ كسا فعل نبػخح نرخ قبمو بدتة قخون ونرف، السجيشة بأسخىا والييكل 

 ئصو الغخبي فقط.أيزًا ولع يبق مغ الييكل سػػ قدع مغ حا

( أن  92ـ  9599وقج جاء في كتاب ) جخوسالع نػفيل ( لسؤلفيو فشدانت وابل مغ االباء الجومشيكان ) شبعة باريذ سشة 
الييػد في أثشاء الجور األول بعج خخاب ليكل ىيخودس استسخوا عمى الحىاب إلى أشاللو والبكاء عشجىا. وتقػل التقاليج أن 

 خخة القائسة عمى جبل مػريا حيث يقػم اآلن مدجج قبة الرخخة.مكان بكاء الييػد في ذلظ الدمغ كان الر



بعج السيالد ( مجيشة القجس مدتعسخة رومانية أشمق عمييا اسع العاصسة  994ـ  993وقج جعل االمبخاشػر ادريانػس ) سشة 
االستصاعة القػل أنو ايمياء وحطخ عمى الييػد دخػل القجس ومغ ىشا يبجأ عيج تذتت الييػد في جسيع أقصار العالع. وفي 

مشح ذلظ الحيغ لع تكغ تكيع في فمدصيغ أمة ييػدية مع أنو رغسًا عغ ذلظ كان يقصغ البالد بعس الييػد يختمف عجدىع 
 بالكثخة والقمة وباختالف درجة التدامح التي كان يبجييا نحػىع مغ تعاقب عمى البالد مغ الحكام.

ار إليو أعاله أن الييػد، حتى بعج أن حطخ عمييع دخػل البالد، نجحػا في وجاء أيزًا في كتاب اباد الجومشيكان السذ
السجيء إلى القجس مخة في الدشة عمى األقل، ويمػح أن مكان نػاح الييػد كان في ذلظ الدمغ عمى جبل الديتػن حيث كان 

« حاج بػردو » ا زار بعج السيالد وصاعجًا عشجم 999يدتصيع السرمػن مذاىجة أشالل الييكل عغ بعج. ومشح سشة 
جسيو الييػد كانػا يأتػن مخة في الدشة فيبكػن ويشػحػن بالقخب مغ الحجخ كان البكية الباقية » األرض السقجسة وعخف أن 

 مغ الييكل السقجس، كانت ىشالظ تقاليج مدتسخة نػعا ما بذأن قيام الييػد بتزخعاتيع عشج أشالل الييكل أو بالقخب مشو.

بعج السيالد  111الحيغ حكسػا البالد مشح سشة  غالبيدنصيياالمبخاشػرية الخومانية خزعت فمدصيغ لكياصخة وبعج تفكظ عخا 
 تقخيبا.

بعج السيالد دخل العخب الفاتحػن فمدصيغ واستػلػا عمى القجس فجعل الخميفة عسخ بغ الخصاب مجيشة  293وحػالي سشة 
السيجػر الحؼ كان  كيسػن السباني اإلسالمية السقجسة عمى جبل مػرياالقجس عاصسة مسمكة فمدصيغ العخبية، وأخح العخب ي

ال يدال مصال عمى السجيشة، وفي القخن الدابع بشى في القدع الجشػبي الغخبي مغ ساحة الييكل السدجج األقرى، وىػ 
مكة والسجيشة ( ولحلظ مدجج ذو قجسية خاصة لمسدمسيغ لكػنو ثالث الحخميغ بعج الحخم السكي والحخم السجني ) ندبة  إلى 

يشطخ إليو السدمسػن بعيغ االحتخام والتقجيذ ويحجػن إليو مغ جسيع األقصار اإلسالمية. وقج أقيع في وسط جبل مػريا 
أسساه العخب مكانا ذا قجسية عطيسة لمسدمسيغ  مدجج قبة الرخخة. وبحلظ أصبحت ساحة الييكل أو الحخم الذخيف   كسا

سا تججر مالحطتو بػجو خاص أن ىحا العيج يخجع مبجأه إلى ما قبل ثالثة عذخ قخنا، إذا في جسيع أنحاء العالع. وم
 البالد. الرميبيػن استثشيشا الفتخة التي احتل فييا 

وىشاك عجد مغ السؤرخيغ الييػد في القخنيغ العاشخ والحادؼ عذخ نحكخ  مشيع بغ مايخ والخابي صسػئيل بغ بالصيل 
مغ كتبػا عغ ذىاب الييػد إلى حائط السبكى إلقامة الذعائخ الجيشية عشجه حتى لسا كانت مقاليج  هوصػلػمػن بغ ييػدا وغيخ 

 البالد في يج العخب.

وقج ورد  في كتاب وضعو أحج الدوار السديحييغ في القخن الحادؼ عذخ الحؼ تحاشى ذكخ اسسو ما يفيج استسخار مجيء 
 الييػد إلى القجس كل سشة.

لمسيالد، فعاممػا الييػد في بادغ األمخ بكل قداوة وشجة  9155العخبي وصػل الرميبييغ واحتالليع سشة  وقج تخمل الحكع
( أن حائط السبكى أصبح في الجور  9923إال أنيع أصبحػا أكثخ تدامحًا معيع فيسا بعج. ويقػل بشجاميغ تػديال ) سشة 

ستػلػا عمى البالد في أواخخ القخن الثاني عذخ فاثع عاد العخب األخخ مغ عيج الرميبييغ مكانا تقام فيو الرالة الجائسة. 
 ودعا صالح الجيغ السمظ العخبي العطيع، الييػد إلى العػدة إلى فمدصيغ.



وفي القخنيغ التالييغ لحلظ العيج لع يخد لفمدصيغ ذكخ في التاريخ تقخيبًا. ومسا يجب ذكخه في ىحا الرجد أنو في سشة 
سمظ األفزل بغ صالح الجيغ مداحة مغ األرض تجاه الحائط وقفيا لجيات الخيخ والبخ حدب لمسيالد وقف ال 9959

 وقف أبػ مجيغ الغػث 9991الذخع اإلسالمي. وسشبحث في حكع الػقف في فرل تال مغ ىحا التقخيخ. وفي سشة 

 حمة تعخف باسسيع لغاية اآلن.البيػت السعخوفة باسع السغاربة ) راجع ما تقجم ( عمى حجاج السغاربة ومازالت ىحه الس

افتتح البالد األتخاك واستػلػا عمييا وقج دام الحكع التخكي لغاية الحخب العطسى، إذا استثشيشا تدع سشػات،  9193وفي سشة 
الظ ، احتل فييا السرخيػن البالد. أما فيسا يتعمق بحائط السبكى وكيفية اعتباره في أثشاء العيج التخكي فيش9499اعتبارًا مغ 

آراء شتى في ىحا الرجد تفػق ما ندتصيع سخده في ىحا التقخيخ ـ وردت في مؤلفات مختمف الدياح الحيغ ساحػا األرض 
السقجسة وعمى األخز في القخنيغ الثامغ عذخ والتاسع عذخ، وىي تجل عمى أن الييػد استسخوا عمى السجيء إلى حائط 

صمػات »وردت إشارة ألحج الباحثيغ الحؼ لع يحكخ اسسو، إلى إقامة  9291السبكى وجػاره لتقجيع تزخعاتيع. وفي سشة 
 عشج الحائط ألول مخة.« مشطسة

وفي أثشاء السجة السبحػث عشيا اتخح أولياء األمخ الحيغ عشػا بسعالجة ىحه السدألة قخارات ذات أىسية في شأن حائط 
ء فخيق السدمسيغ مخسػمًا أصجره ابخاليع باشا في شيخ أيار السبكى. وفي أثشاء قيام المجشة بالتحقيق في القجس  أبخز وكال

وأشار «. عمى الػجو القجيع » حطخ بو عمى الييػد تبميط السسخ الكائغ أمام الحائط ورخز ليع بديارتو فقط  9411سشة 
د استعسال وبو حطخ عمى الييػ  9599وكالء فخيق السدمسيغ أيزًا إلى القخار الحؼ كان قج اتخحه مجمذ اإلدارة سشة 

بعس أدوات عشج الحائط. بيشسا أن وكالء فخيق الييػد لفتػا نطخ المجشة بػجو خاص إلى فخمان صادر مغ الدمصان عبج 
مشع فيو التعخض لؤلماكغ التي يجخؼ فييا الييػد الديارات الصقدية والكائشة في الجيات التابعة لخئاسة  9445الحسيج  سشة 

يقال بأنو بشفذ السعشى وإلى  9419. ولفتػا نطخ المجشة أيزًا إلى فخمان صادر سشة الحاخاميغ ولسخاسيسيع الجيشية
وقج أرفقشا بيحا التقخيخ  9445يؤيجان ما جاء في الفخمان الرادر سشة  9515و 9459فخمانييغ آخخيغ صادريغ سشة 
ـ  2) الحيػل  9445ادر سشة والفخمان الر 9599وقخار مجمذ اإلدارة الستخح سشة  9445تخجسة السخسػم الرادر سشة 

 فمع يبخز في معخض البيشة. 9419( أما الفخمان الرادر سشة  4

دخمت  9593انزست تخكيا إلى دول االئتالف في الحخب العطسى. وفي خخيف سشة  9591وفي شيخ تذخيغ األول سشة 
ل مغ تمظ الدشة. وقج أصجر الجشخال فمدصيغ جيػش الحمفاء بكيادة الجشخال المشبي واحتمت القجس في أوائل كانػن األو 

 .9593المشبي السشذػر اآلتي عشجما دخل القجس رسسيًا في كانػن األول سشة

... وشالسا أن أتباع األديان الثالثة الكبخػ في العالع يشطخون إلى مجيشتكع بعيغ العصف واالحتخام، وبسا أن أرضيا فقج 
جساعات كبيخة مغ الػرعيغ واألتكياء مغ األديان الثالثة ألجيال عجيجة، لحلظ تقجست مغ الرمػات والديارات التي قام بيا 

أعمغ لكع بأن جسيع السباني واألماكغ والسػاقع والسقامات السقجسة واألوقاف عمى اختالف أنػاعيا وأماكغ العبادة السعتادة 
 «.ادات أولئظ الحيغ يشطخون إلييا بعيغ التقجيذ العائجة لؤلديان الثالثة سيحافع عمييا وتران وفقًا لمعادات السخعية واعتق



وفي أثشاء زخف جيػش الخمفاء في فمدصيغ وضع السدتخ بمفػر، وكان آنحاك وزيخ الذؤون الخارجية لحكػمة جاللتو 
 .9593تذخيغ الثاني 9البخيصانية، الترخيح اآلتي بالشيابة عغ حكػمة جاللتو في 

إن حكػمة جاللة السمظ تشطخ بعيغ العصف إلى تأسيذ وشغ قػمي لمذعب الييػدؼ في فمدصيغ وستبحل جيجىا لتدييل »
تحقيق ىحه الغاية، مع البيان الجمي بأال يفعل شيء يغيخ الحقػق السجنية والجيشية التي تتستع بيا الصػائف غيخ الييػدية 

 «.كد الدياسي الحؼ يتستع بو الييػد في البمجان األخخػ السكيسة في فمدصيغ اآلن وال الحقػق أو السخ 

عشجما أنذئت إداالة مجنية يخأسيا السشجوب الدامي  9591تسػز  9وقج دامت اإلدارة العدكخية البخيصانية في فمدصيغ لغاية 
 لحكػمة جاللتو.

األعمى وبسػجبو عيج ىحا  أصجر السشجوب الدامي نطام السجمذ اإلسالمي الذخعي 9599كانػن األول سشة  91وفي 
السجمذ بإدارة شؤون األوقاف اإلسالمية والسحاكع الذخعية في فمدصيغ. أما أعزاء ىحا السجمذ فيشتخبػن انتخابا مغ 

 ىيئة انتخابية.

إلى الحكػمة البخيصانية باالنتجاب عمى فمدصيغ، ذلظ االنتجاب  9599تسػز سشة  91وقج عيج مجمذ عربة األمع في 
مع أن ىحه السعاىجة لع تػضع مػضع االجخاء قط وقج وضع االنتجاب مػضع  9591رت إليو معاىجة سيفخ لدشة الحؼ أشا

بعج أن أوقعت تخكيا عمى معاىجة لػزان. وفيسا يمي نز بعس مػاد صظ  9599أيمػل سشة  92التشفيح رسسيا في 
 االنتجاب عمى فمدصيغ التي ليا عالقة بالسدألة الستشازع عمييا.

 المادة الثالثة عذرة

 تأخح الجولة السشتجبة عمى عاتقيا، مع ضسان جسيع مقتزيات األمغ والشطام كل مدؤولية بذأن األماكغ السقجسة والسباني»
والسػاقع الجيشية في فمدصيغ وصيانة جسيع الحقػق السخعية وتأميغ حخية الدمػك إلى األماكغ السقجسة والسباني والسػاقع 

و ليذ في ىحه السادة العبادة وال تكػن مدؤولة عغ جسيع الحقػق الستعمقة بيا إال تجاه جسعية األمع عمى أنالجيشية وحخية 
لة السشتجبة مغ أن تتفق مع الحكػمة عمى ما تخاه ضخوريًا ألجل تشفيح أحكام ىحه السادة وعمى أال تفدخ أحكام ا يسشع الجو م

حق التعخض لجػىخ أو إدارة السقامات اإلسالمية البحتة السقجسة السرػنة  صظ االنتجاب ىحا بأنيا دخػل الجولة السشتجبة
 «.امتيازاتيا

 المادة الرابعة عذرة

تعيغ الجولة السشتجبة لجشة خاصة لجروس وتعخيف وتحجيج جسيع الحقػق واالدعاءات السخترة باألماكغ السقجسة والعائجة » 
تعييغ أعزاء المجشة وتأليفيا ومياميا عمى مجمذ عربة األمع لسختمف الصػائف الجيشية في فمدصيغ وتعخض شكل 

 «.لمسػافقة عمييا. وال تعيغ المجشة وال تقػم بسياميا بغيخ مػافقة السجمذ 

 المادة الخامدة عذرة



السحاىب عمى الجولة السشتجبة أن تتأكج مغ أن الحخية الجيشية التامة وحخية الكيام بجسيع شعائخ العبادة مزسػنتان لجسيع » 
بذخط السحافطة عمى الشطام العام واآلداب فقط. ويجب أال يكػن ىشالظ أؼ تسييد بيغ سكان فمدصيغ سػاء بدبب الجشذ 

 أو الجيغ أو المغة، وأال يسشع شخز مغ دخػل فمدصيغ بدبب معتقجه، الجيشي فقط.

وال أن يجحف بيا عمى أن يكػن ذلظ مصابقا ويجب أال تسذ حقػق الصػائف في تػلى شؤون مجارسيا لتعميع أبشائيا بمغتيع 
 «.لسقتزيات التعميع العسػمية التي قج تفخضيا الحكػمة 

 المادة الدادسة عذرة

تكػن الجولة السشتجبة مدؤولة عغ الكيام بسا تقتزيو السحافطة عمى الشطام العام والحكع السشتطع مغ اإلشخاف عمى » 
الييئات الجيشية والخيخية مغ جسيع السحاىب في فمدصيغ. ومع مخاعاة ىحا اإلشخاف ال يجػز أن تتخح أية تجابيخ في 

عخض ليا وال إجخاء تسييد بيغ مسثمي ىحه الييئات أو أعزائيا بدبب فمدصيغ مغ شأنيا عػق أعسال ىحه الييئات أو الت
 «.ديشيع أو جشديتيع 

السعتخف بيا في السادة الخابعة مغ صظ االنتجاب فقج كانت « الػكالة الييػدية الرالحة » أما الجسعية الرييػنية وىي 
لتي انتخب أعزاءىا السؤتسخ الرييػني، أما اآلن ، المجشة التشفيحية الرييػنية ا9595تسثميا في فمدصيغ لغاية شيخ آب 

فقج حمت محل ىحه المجشة الػكالة الييػدية، وقج انتخبت ىحه الػكالة في السؤتسخ السذتخك الحؼ عقجه الرييػنيػن وغيخ 
 .9595الرييػنييغ في مجيشة زوريخ في شيخ آب سشة 

نػن لآلثار القجيسة ويعخف ىحا القانػن بقانػن اآلثار وقج فخضت السادة  الحادية والعذخون مغ صظ االنتجاب وضع قا
. ويعتبخ حائط السبكى مكانا أثخيا بالسعشى السفيػم مغ القانػن ولحلظ فيػ مذسػل بحساية دائخة اآلثار 9595القجيسة لدشة 

 القجيسة.

في شيخ « كتاب أبيس » خ وقج حسمت االختالفات الشاشئة عغ مذكمة حائط السبكى وزيخ السدتعسخات البخيصانية عمى نذ
يحجد خصة حكػمة جاللتو في السدألة. وقج أرفقشا ندخة مغ ىحا الكتاب بيحا التقخيخ ) الحيل  9594تذخيغ الثاني سشة 

 9595اخخ شيخ أيمػل سشة التاسع ( وبعج االضصخابات التي وقعت في الدشة الساضية أصجر السشجوب الدامي في أو 
 (.حائط السبكى وقج أرفقشا ندخة مغ ىحه التعميسات بيحا التقخيخ أيزًا ) الحيل العاشخ قتة بذأن استعسالمؤ  تعميسات

 الفصل الرابع

 مطالب وادعاءات

 نشتقل اآلن إلى البحث في مصالب وادعاءات كل مغ الفخيقيغ والطخوف التي أدت إلى إثارتيا.

و بحج  وبخاىيغ فخيق الييػد شفييًا أمام المجشة وقجمػا أدلى الجكتػر مخدخاػ الياش والسدتخ دافجيميغ والحاخام مػشى بال
ليا أيزًا محكخة خصية وضعيا بالشيابة عغ مختمف الييئات والجسعيات الييػدية الجكتػر كػرش ادلخ وبعس كبار رجال 



شفييًا وأبخزوا  الييػد في القجس. كسا أن عػني بظ عبج اليادؼ وأحسج زكي باشا ودمحم عمي باشا أدلػا بحج  وبخاىيغ العخب
 وثائق ومدتشجات عجيجة.

 وتمخز حج  وبخاىيغ الفخيقيغ التي أدلػا بيا أمام المجشة في أثشاء التحقيق الحؼ قامت بو في القجس بسا يمي:

 مطالب وادعاءات اليههد:

 ) أ ( عادة الييػد بالحىاب إلى الحائط لشػاح:

(  99نة الييػدية كسا ورد في سفخ السمػك األول ) االصحاح الثامغ ـ العجد تدتشج ىحه العادة إلى فكخة أساسية مشذؤىا الجيا
ألن مجج الخب مؤل بيت » ىي أن الحزػر االليي يسؤل ليكل السمظ سميسان. وىحا ما جاء في ذلظ االصحاح بالحخف:

خحوا ألجيال عجيجة خمت، وعمى ىحا األساس ما فتئ الييػد يعتبخون الييكل أقجس األماكغ السقجسة لجييع، ولحلظ أ« الخب
وما زالػا إلى اآلن يشػحػن عمى خخاب الييكل ومغ ىشا نذأت عادة مجيئيع إلى بقايا وأثار السكان الحؼ كان فيسا مزى 

 بيتا لمخب كي يقػمػا عشج الحائط بالبكاء والشػاح.

 ويدعع الييػد أن ىحه العادة تخجع إلى أقجم األزمشة، أؼ إلى ما بعج خخاب الييكل.

ثسانيغ رجاًل »( حيث قيل أن 1ويجعى الييػد بأن ذلظ يؤيجه ما ورد في سفخ أرميا )االصحاح الحادؼ واألربعػن، العجد 
ولسا كان الييكل غيخ قائع في ذلظ الحيغ فال «. جاؤوا مغ مختمف أنحاء البالد وبيجىع تقجمة ولبان ليجخمػىا إلى بيت الخب

سكان الحؼ كان الييكل قائسًا عميو. وكان الييػد حدبسا جاء في مؤلفات كتابيع في بج مغ أن التقجمات كانت تػضع في ال
األجيال األولى مغ التاريخ السديحي، يأتػن إلى الحائط حتى في الدمغ الحؼ لع يكغ في مجيشة القجس أحج مغ مػاششييع 

حزػر االليي )شكيشة( مدتقخ فيو عمى ال يسكغ ىجمو عمى اإلشالق ألن ال« الكػتل معخافي»تقخيبا. ويعتقج الييػد أن 
 الجوام.

الحؼ « الحزػر االليي» وقج جاء في كتاب وضعو أحج الخبانييغ مغ عرخ التمسػد البالي والتمسػد األورشميسي وصف 
ن، الجومشيكا اآلباءالقجس الججيجة ( لسؤلفيو فشدشت وآبل، مغ « ) جخوزسالع نػفيل » يثبت إيسان السؤمشيغ. ويشبئشا كتاب 

الحؼ أشخنا إليو فيسا تقجم أن أباشخة الخومان كانػا يدسحػن لمييػد في العرػر األولى بالسجيء إلى القجس وبأداء فخوض 
العبادة داخل ساحة الييكل وبالرعػد في بعس األحيان إلى حبل الديتػن لخؤية السكان السقجس عغ بعج وتالوة الرمػات 

القائمة بأن الييػد كانػا يؤدون تزخعاتيع عشج الحاتئط بجون انقصاع بسا ذكخه أولئظ والشػاح. وقج أيج فخيق الييػد حجتيع 
غخيغػريػس وقج ورد ذكخ نػاح الييػد عشج  كاألبالكتاب الحيغ أتيشا عمى ذكخ أسسائيع في الفرل التاريخي  آنفا وغيخىع 

التاريخي مغ  القدعوالثامغ عذخ. وقج جاء في الحائط في أغمب كتب الدياح الحيغ زاروا فمدصيغ في القخنيغ الدابع عذخ 
( وصف 29ـ صفحة  9599دليل الدياح عغ فمدصيغ السعخوف باسع بجيكخ ) فمدصيغ وسػريا شبعة ليبدج وباريذ سشة 

بقمع السدتذخق البخت سػكغ لعادات الييػد عشج الحائط والرمػات التي كان يتمػىا الذساسػن وتخددىا جساعات السرميغ. 
 ع إن كتاب الييػد في ىحا الرجد أكثخ عجدًا وأخبارىع أكثخ تفرياًل واسيابًا.وبالصب



 ) ب ( تكخر وصفة العبادة عشج الحائط:

ـ في أثشاء القخون األولى بعج خخاب الييكل اعتاد الييػد الحىاب إلى الحائط مخة في الدشة. مغ السخجح أن تكػن يػم  9
آب عبخؼ( وبعج ذلظ أخحوا يكخرون ذىابيع إلى الحائط، ليذ كدوار فقط بل في األعياد الجيشية  5تحكار خخاب الييكل ) 

تثشيشا مجة مغ الدمغ انقصعػا فييا عغ الحىاب إليو في عيج الرميبييغ (. وبعج أن السختمفة وفي أيام الدبت أيزًا ) إذا اس
افتتح العخب مجيشة القجس لع يسشعػا الييػد مغ الحىاب إلى الحائط. ومشح أواخخ القخن الثامغ عذخ ازدادت إقامة الييػد ـ 

 في فمدصيغ وبػجو خاص في القجس.وازدادت التزخعات عشج الحائط ازديادًا كبيخًا بدبب نسػ الذعب الييػدؼ 

ـ ورد في السحكخة التي قجميا فخيق الييػد أن صمػات الييػد عشج الحائط كانت خالل األجيال العجيجة تقترخ عمى البكاء  9
 والشػاح وأن األتكياء مشيع كانػا يقتخبػن مغ الحائط ويمسدػنو بجباىيع ويبممػنو بجمػعيع ويزعػن في شقػق الحجارة أحياناً 

 وتسشيات ديشية. استخحاماتقراصات مغ الػرق تتزسغ 

غيخ أن الييػد أخحوا بعج ذلظ يقخأون أو يتمػن بعس السداميخ وقصع مغ أسفار مػسى أو الرالة عشج الحائط ومشح القخن 
مى عشج الثامغ عذخ عمى األقل أخحوا يدتعسمػن كتبًا مصبػعة تتزسغ تختيب الخجمة الجيشية ومختمف الرمػات التي تت

الحائط. وقج أخحت الرالة بعجئح صبغة خجمة ديشية حكيكية تتصمب استعسال بعس األدوات التي تدتعسل أثشاء الرالة في 
 الكشيذ.

ويجعي الييػد بشاء عمى ذلظ أن استعسال أدوات كالسقاعج وستار لفرل الخجال عغ الشداء وخدانة تتزسغ أسفار التػراة 
َ  قبل نذػب الحخب العطسى وقشاديل شقدية وشذت لمغديل  الخ. كان شائعًا عشج الحائط ومدسػحًا بو مغ الحكػمة أيزًا

بسجة شػيمة. فػفقًا لحجة الييػد يجب اعتبار ىحه الحالة بأنيا ىي الحالة الخاىشة ) ستاتيكػ ( والحقػق السخعية التي تذيخ 
و  9445و  9149يزًا إلى الفخامانات السسشػحة سشة ( مغ صظ االنتجاب. وليحه الغاية أشار الييػد أ 99إلييا ) السادة 

السار ذكخىا. وفزاًل عغ ذلظ يجعى الييػد أنيع في بعس األحيان أثشاء الجور التخكي اشتخكػا في نفقات رصف  9459
السسخ عشج الحائط ويدعسػن بأن ذلظ لسا يثبت أن مغ السدمع بو أنو كان لمييػد بعس الحقػق وعمييع بعس الػاجبات 

 حلظ الذأن.ب

مغ صظ االنتجاب تقزي عمى الجولة السشتجبة بأن تزسغ « 91السادة »وفزاًل عغ ذلظ يجعي فخيق مغ الييػد أيزًا أن 
لمييػد حخية العبادة عشج الحائط حدب الصخيقة السفخوضة في شعائخىع وشقػسيع الجيشية بجون أدنى تجاخل مغ العخب أو 

فزاًل عغ ذلظ، أن يسشع العخب مغ ازعاج الييػد في أثشاء صمػاتيع سػاء بدػق مغ اتباع أؼ محىب آخخ، بل يصمبػن، 
في الداحة الكائشة عشج الصخف « الحكخ»الجواب في السسخ عشج الحائط أو بتكميف نؤذن باألذان في جػار الحائط أو بإقامة 
زجة السقمقة. ويخػ وكالء فخيق الييػد الجشػبي مغ الحائط األمػر التي يعتخض الييػد عمى إقامتيا لسا يحجث فييا مغ ال

أن ىحه المجشة ليا نفذ الرالحية التي لمجشة األماكغ السقجسة. إال أن فخيق الييػد لع يجع بسمكية الحائط. وفي رأيو أيزًا 
التجار أن الحائط ال يعتبخ ممكًا حدب السعشى السفيػم مغ ىحه الكمسة إذ أنو مغ صشف األمالك السقجسة أو التي ال يسكغ ا

بيا. واستشادا إلى ىحا الخأؼ احت  عمى كل االنذاءات الججيجة عمى اختالف أنػاعيا التي أقاميا السدمسػن في الحائط وفي 



جػاره السالصق لو. وقج قجم فخيق الييػد إلى المجشة محكخة مديبة عغ انذاءات السدمسيغ الحجيثة في الحائط أرفقشاىا بيحا 
ذخ (. ويذيخ الفخيق السجعي إلى ما قالو الذيخ اسساعيل الحافع في أثشاء تأدية الذيادة أمام التقخيخ ) الحيل الحادؼ ع

( مغ محزخ المجشة ( بأن بعس العمساء والفقياء يقػلػن أن  399ـ  399المجشة فيسا يتعمق باألمالك السػقػفة ) صفحة 
وبشاء عمى ذلظ فقج شمب وكالء فخيق الييػد مغ   الػقف ممظ هللا بيشسا أن البعس اآلخخ يقػلػن أنو ليذ ممكًا ألحج.
 المجشة أن تقبل ىحا التفديخ الحؼ قج يؤدؼ إلى حل السذكمة بخمتيا.

 )ج( ىل الحائط مكان مقجس مغ الػجية اإلسالمية:

 مدألة البراق. مدألة الهقف.

ماكغ إسالمية مقجسة. وحجتيع في ذلظ أن ـ يشفي الييػد إمكان اعتبار الحائط والخصيف الكائغ أمامو ومحمة السغاربة أ 9
السدمسيغ أنفديع ال يعتبخون ما ذكخ مغ األماكغ السقجسة ألنيع لػ كانػا يعتبخونيا كحلظ لسا لصخػا الحائط بالقحارة ـ كسا 

ى أن السدمسيغ فعمػا ذلظ في بعس األحيان ـ ولسا سسحػا ببشاء مخحاض مالصق لمحائط الستسع لحائط السبك يجعي الييػد
 مغ الجية الجشػبية والحؼ ىػ جدء مغ حائط الحخم الذخيف.

ـ أن الييػد، بيشسا ال يخالفػن ورود ذكخ البخاق في كتب بعس السؤرخيغ، يؤكجون أن ىحه األسصػرة يخجع عيجىا إلى  9
ليذ ىشالظ ما يجعػ عجة أجيال بعج زمغ الشبي دمحم وأن البخاق لع يخد ذكخه في القخآن. وىع يقػلػن، بشاء عمى ذلظ، أنو 

لالدعاء بقجسية الخصيف الكائغ أمام الحائط لكػن الشبي مخ بو ليمة اإلسخاء ذلظ أنو لع يخد ذكخ ليحا األمخ  في الكتب 
اإلسالمية السقجسة. ويجعي الييػد أيزًا أن الصخيق التي سمكيا الشبي دمحم قبل دخػلو إلى ساحة الييكل ليدت معخوفة 

وأن بخاقو ربط في حمقة مغ الحجيج في  فقط بأن الشبي مخ مغ ذلظ السكان أخحوا يقػلػن مغ عيج قخيب تسامًا وأن السدمسيغ
الحائط الحؼ ىػ اآلن قدع مغ مدجج البخاق، وأن السدمسيغ فزاًل عغ ذلظ لع يصمقػا اسع البخاق عمى الحائط إال أن في 

ال يذيخ إلى أن لمحائط  9591نذخه السجمذ اإلسالمي سشة الدشػات األخيخة كسا أن الجليل الخسسي لمحخم الذخيف الحؼ 
 قجسية خاصة.

ـ أما فيسا يتعمق بػقفية الحائط والخصيف الكائغ أمامو ومحمة السغاربة فيقػل الييػد أن مجػ اتداع السشصقة التي يذسميا  9
ت واضحة. وفي رأييع عالوة الػقف غيخ واضح تسام الػضػح في سجالت السحاكع الذخعية وأن حجودىا عمى األخز ليد

عمى ذلظ أن وقف أؼ عقار ال يؤثخ في قيام الييػد بفخوض العبادة عشج الحائط وعمى األخز ألن الييػد كانػا يكيسػن 
 دائسًا شقػس عبادتيع قبل إنذاء الػقف وبعجه وألن حخية العبادة مزسػنة برظ االنتجاب.

 المجشة أن تتخح االجخاءات اآلتي بيانيا:واستشادا إلى ىحه الحج  شمب فخيق الييػد إلى 

ـ أن تعتخف بالحق الحؼ ما فتئ الييػد يجعػن بو مشح القجم بأن حائط السبكى ىػ مكان مقجس ليذ لييػد فمدصيغ  أولا 
 فحدب بل لمييػد في العالع قاشبة.



ػات وفقًا لصقػسيع الجيشية مجاخمة أو ـ أن تقخر بأن لمييػد الحق في الدمػك إلى الحائط لمكيام بالتزخعات والرم ثانياا 
 مسانعة.

ـ أن تقخر الدساح لمييػد باالستسخار عمى الكيام بذعائخىع الجيشية مع مخاعاة المياقة واالحتذام مسا ىػ مغ مسيدات ىحه ثالثاا 
 العادة السقجسة التي اتبعػىا أجيااًل عجيجة بجون أن يتعجوا عمى حقػق اآلخخيغ الجيشية.

ـ أن تقخر بأن مغ صالحية رئاسة الحاخاميغ في فمدصيغ وضع أؼ أنصسة ضخورية لمكيام بيحه التزخعات والرمػات  رابعاا 
 وبأن تأخح ىحه الخئاسة عمى عاتقيا السدؤولية التامة بيحا الذأن وتدتذيخ في ذلظ رئاسة الحاخاميغ في العالع.

ز ىحا السذخوع قبػال لجييا ـ اتخاذ التجابيخ الزخورية إلخالء أمالك وقف ـ أن تقتخح عمى الجولة السشتجبة ـ إن حا خامداا 
السغاربة عمى أن تقبل دائخة األوقاف بجاًل مشيا بعس مبان ججيجة تقام في مػقع الئق في القجس حتى يدتسخ تحقيق الغاية 

 الخيخية التي أنذئ مغ أجميا ىحا الػقف.

 حجج المدممين

ح وجية نطخ فخيق السدمسيغ، يججر بشا أن نذيخ إلى الترخيحات التي أدلى بيا بالشيابة عغ قبل أن نذخع في إيزا
 السدمسيغ أحسج زكي باشا في أمػر تتعمق بالسبجأ وكخرىا بعجئح دمحم عمي باشا.

 غ اآلتييغ:مع تقجيخؼ لعسل المجشة السحتخمة واحتخامي ليا أراني مزصخًا قبل التكمع في السػضػع إلى ابجاء االحتياشي»

البخيصاني عمى وىي لحلظ ال تخيج أن  بباالنتجاأن األمة الفمدصيشية أعمشت رسسيًا وفي كل الطخوف عجم اعتخافيا  :األول
تتقيج بأؼ نطام مدتسج مغ ىحا االنتجاب وال اإلقخار بأية نتيجة تخجع إلى ما يدسى بػشغ قػمي لمييػد. فجفاعي في ىحا 

 ئًا مسا احتفطت بو األمة الفمدصيشية لشفديا ألنيا ىي وحجىا صاحبة الحق في تقخيخ مريخىا.الشداع يجب أن ال يغيخ شي

يقخر السدمسػن أن الشداع عمى ممكية أماكغ العبادة  أو عمى حقػق مجعى بيا عمى ىحه األماكغ يجب أن يخفع إلى  :الثاني
مية السقجسة. وما عجاىا فيػ غيخ مختز أصاًل لعجم الييئة السخترة دون غيخىا بالفرل في أمخ الػقف واألماكغ اإلسال

 وجػد حق لو في والية الحكع عمى ىحه األماكغ.

 ومع الحتفاظ بهذين الحتياطين أتذرف بإبداء ما يأتي:

 وقج أدلى فخيق السدمسيغ بالحج  اآلتية مع االحتفاظ الرخيح باالحتياشيغ الستقجم ذكخىسا.

 ) أ ( الػجية التاريخية:

جل التاريخ عمى أن الييػد بعج أن تسمكػا فمدصيغ بحق الفتح شخدىع الخومان مشيا عمى أثخ تجميخ االمبخاشػر شيصذ ي
لسجيشة القجس وحكع السديحيػن البالد بعئح لغاية الفتح العخبي بكيادة عسخ بغ الخصاب واستسخت البالد في حػزة العخب 

كانت فييا بحػزة الرميبييغ. ولع يتعخض العخب لمييػد الحيغ جاؤوا إلى جياًل بعج جيل، إذا استثشيشا مجة تدعيغ سشة 



فمدصيغ بل أكخم مثػاىع حكام البالد السدمسػن. وفي أثشاء ىحه السجة الصػيمة لع تقع حػادث ما عشج البخاق. ولع يجع الييػد 
ج آخخ، وراضيغ بالتأكيجات التي أعصيت يػما مغ األيام أؼ حق في الحائط بل كانػا قانعيغ بالحىاب إليو لشػاح، حيشسا بع

ليع بأن العخب الستدامحيغ لغ يتعخضػا ليع. إن وعج بمفػر الحؼ ادم  في أحكام صظ االنتجاب وىػ الدبب في وقػع 
 فإنذاءالخالف الحؼ أدػ أخيخًا إلى إراقة الجماء في فمدصيغ وحخض الييػد عمى تقجيع مصالب لع يحمسػا فييا فيسا مزى. 

ي لمييػد في فمدصيغ، البالد العخبية، التي خدخىا الييػد مشح مئات ومئات مغ الدشيغ، ال بج أن يشجع عشو وشغ قػم
اضصخابات وقالقل ال نياية ليا. ثع خدخ الييػد ثانية البالد بعج أن استػلػا عمييا بحق الفتح فاستػلى عمييا العخب بجورىع 

د قبل ذلظ بأجيال عجيجة بل مغ البيدنصييغ. ولع تكغ البالد التي احتميا ليذ مغ الييػد الحيغ كانػا قج شخدوا مغ البال
 العخب في القخن الدابع مسمكة ييػدية بل بالدًا لع يكغ لمييػد حق فييا عمى اإلشالق.

 ) ب ( حقػق الييػد في الحائط والخصيف وما جاورىسا وصبغة تزخعاتيع:

إن السدألة التي نبحث فييا اآلن تجور حػل ممظ مازال في ترخف السدمسيغ مشح قخون عجيجة. فالبخاق جدء ال يتجدأ مغ 
الحخم الذخيف وليذ فيو حجخ واحجا يعػد إلى عيج السمظ سميسان، والسسخ الكائغ عشج الحائط ليذ شخيقًا عاما ولكشو 

السدمسيغ في ذىابيع إلى مدجج البخاق ومغ ثع إلى الحخم الذخيف.  أنذئ فقط لسخور سكان محمة السغاربة وغيخىع مغ
والسشصقة التي حػليا يقصشيا مدمسػن مغ السغاربة مسغ جاؤوا إلى السجيشة السقجسة كحجاج أو يػدون قزاء ما بقي مغ 

مييػد الحيغ تخمي غايتيع حياتيع فييا. وبالتالي فيحه السحمة إسالمية بحتة. ولغ يخضى العخب عمى اإلشالق بشدع ممكيتيا ل
القرػػ إلى إنذاء كشيذ في ذلظ السكان. وبسا أنو ليذ لمييػد حقػق في ذلظ السكان فإن وجػدىع عشج الحائط في أيام 
معمػمة ال يعشي سػػ أن مغ قبيل التدامح الحؼ أبجاه نحػىع السدمسػن والحؼ يفػق ما أبجاه السديحيػن ليع ولحا فال 

تعسمػا ىحا التدامح كػسيمة لتقجيع مصالب بحقػق مصمقة كسا يحاولػن أن يفعمػا اآلن. إذ أن الدساح يدتصيع الييػد أن يد
م  9411ليع بالدمػك إلى الحائط مغ قبيل التدامح فقط جمى كل الجالء في السخسػم الرادر مغ ابخاليع باشا في سشة 

 والحؼ مخ معشا ذكخه.

ت في مؤلفات الدياح والسؤرخيغ والجغخافييغ وغيخىع يتزح جميًا أنو لسا كان يدسح ومغ البيانات واألقػال العجيجة التي ورد
لمييػد باالقتخاب مغ الحائط، وما كان ليدسح بحلظ دائسا، لع يكغ ما يبجونو عشج الحائط يتجاوز حج الشػاح ولع يحاولػا قط 

ال يشػحػن عشج الحائط بل يحىبػن إلى خارج  إقامة شعائخ ديشية بالفعل. وفزاًل عغ ذلظ، كان الييػد في بعس األحيان
 السجيشة لمشػاح.

ومسا قالو فخيق السدمسػن أن الييػد لع  يبخزوا أية مدتشجات رسسية أو قخارات تأييجًا لسجعاىع بأن ليع حق إقامة الرمػات 
 لسدية التي يجعػنيا.م. وغيخه مغ الػثائق التي يدتشجون إلييا ليذ ليا ا9445عشج الحائط. فالفخمان الرادر سشة 

 )ج( الحالة الخاىشة )الدتاتيكػ(:

وقج صخح فخيق السدمسيغ بأن ما ورد في األحكام بذأن تصبيق الحالة الخاىشة ) الدتاتيكػ ( في األماكغ السقجسة ليذ ليا 
غ الصػائف السختمفة عالقة البتة بالبخاق. فالقػاعج التي وضعت بذأن األماكغ السقجسة تخمي إلى تقخيخ حقػق كل شائفة م



في مكان مقجس معيغ. وليدت الحالة كحلظ فيسا يتعمق بالبخاق ذلظ ألن الحق فيو سػاء مغ جية ممكيتو أو االنتفاع بو أو 
استعسالو عائج لمسدمسيغ. واألمخ الػحيج الحؼ يسكغ البحث فيو فيسا يتعمق بالبخاق ىػ مجػ التدامح الحؼ يدتصيع أصحاب 

التدامح الحؼ ال يسكغ أن يتجاوز الحجود التي يعيشػنيا. وفزاًل عغ ىحا فإن الكػلػنيل سايسذ كان قج  البخاق ابجاؤه ذلظ
 931م. ) صفحة 9592اعتخف بيحا األمخ عشجما مثل الجولة السشتجبة أمام لجشة االنتجاب الجائسة في دورتيا التاسعة لدشة 

 مغ محزخ المجشة (.

 صيل عغ الحادث الحؼ جخػ بدبب نػاح الييػد عشج الحائط الغخبي لمييكل.شمب السػسيػ يساناكا بعس التفا» 

فأجاب الكػلػنيل سايسذ بأن الييػد قج جخت عادتيع بالتػجو إلى قخب حائط الييكل الغخبي لمبكاء عمى سقػط عطسة 
ي التػجو إلى ىحا السكان اسخائيل. عمى أن السػقع الحؼ يحرل فيو العػيل عائج لػقف إسالمي. وبيشسا أنو يدسح لمييػد ف

فميذ ليع مغ الػجية االنػنية الحق في أن يحجثػا أؼ شيء يسكغ أن يتختب عميو إيجاد أثخ في الشفذ بأن السػقع السذار 
إليو ىػ ممكيع. فكل شائفة ديشية تدعى بكل ما في وسعيا لسشع أية شائفة أخخػ مغ اكتداب أؼ حق قانػني في ما تعتبخه 

ذلظ فإن السدمسيغ الحيغ يسمكػن السػقع السحكػر قج اعتخضػا عمى جمب الييػد كخاسي اليو. ألنيع يقػلػن وعمى  ممكًا ليا.
أن ىحه الكخاسي قج تربح مقاعج وأن ىحه السقاعج ال تمبث أن تريخ ثابتة في األرض وأنو ال يسزي عمى السقاعج الثابتة 

ي عمى السقاعج الثابتة زمغ شػيل حتى يكػن الييػد قج أوججوا زمغ شػيل ال تمبث أن تريخ ثابتة في األرض وأنو ال يسز
 ألنفديع حقًا شخعيًا في ىحا السػقع.

ىؤالء الييػد فإن واجبيا ـ برفتيا االنتجابية ـ ىػ احتخام الحالة الخاىشة.  ىحا وميسا كان العصف الحؼ تذعخ بو اإلدارة نحػ
لسػضع أحزخ البػليذ إلى رفعيا، إذ مغ السقخر أن الييػد يكػنػن وبشاء عمى ذلظ فكمسا أحزخ الييػد كخاسي إلى ىحا ا

مغ الػجية القانػنية قج تجاوزوا حقيع، ولػ تياون البػليذ في رفع الكخاسي لحجثت أمػر تػجب األسف مثل الحػادث التي 
 وقعت في الساضي.

الحكػمة فتدتفعل كل ما في وسعيا لتخوي  ىحا فالسدألة ال يتدشى تدػيتيا إال بالتخاضي بيغ السدمسيغ وبيغ الييػد. وأما 
 «.االتفاق 

وبشاء عمى ذلظ، ال يدتصيع الييػد أن يدتشجوا إلى مبجأ الحالة الخاىشة لتأييج أؼ ادعاء كان يجعػن بو، والجمػع التي أذرفػىا 
 إليو. في القخون الساضية ال تشيميع أؼ حق في ممكية الحائط وال حق االنتفاع فيو، كسكان يتخددون 

 ) د ( قجسية الخصيف الكائغ عشج الحائط والسكان السجاور لو:

إن قجسية الحائط الغخبي، الحؼ ىػ جدء مغ الحخم الذخيف، ال يشازع فيو مشازع. وقج ورد ذكخ اسخاء الشبي إلى القجس في 
 القخآن الكخيع عمى الػجو اآلتي:   

 «.م إلى السدجج األقرى الحؼ باركشا حػلو سبحان الحؼ أسخػ بعبجه لياًل مغ السدجج الحخا» 



ومسا يجب مالحطتو في ىحا السقام أنو لسا أسخػ بالشبي دمحم إلى القجس أصبح مػقع الييكل القجيع، الحؼ كان مػضع 
احتخام وتقجيذ السدمسيغ، يعخف بالسدجج األقرى لتسييده عغ السدجج السكي والسدجج الحخام، ألن مكة السكخمة كانت في 

مغ الدمغ القبمة األولى  أصبحت القجس وعمى األخز ساحة الييكل، مجةذلظ الدمغ مشاوئة لمشبي دمحم. وبشاء عمى ذلظ 
لمسدمسيغ، أؼ أن السدمسيغ في ذلظ الدمغ كانػا يػلػن وجػىيع شصخ القجس عشج الرالة، وذلظ قبل أن يتػجيػا إلى قبمة 

 بيت هللا الحخام في مكة.

لسباني التابعة لو في نطخ السدمسيغ في جسيع أقصار إن ىحه األمػر تػضح صخيحًا القجسية الخاصة التي لمحخم الذخيف وا
العالع. أما تقجيذ الحائط والخصيف فآت مغ أنو محل البخاق، ندل فيو الشبي ومخ بو ثع  ربط بخاقو في الحائط نفدو ليمة 

وبيػت « ازواي»اإلسخاء، وبشاء عمى تقجيذ السدمسيغ ليحا السحل وقف أصحاب األمالك السجاورة أمالكيع فأنذئت فييا 
 لحجاج السغاربة.

 ) ىـ ( الػقف وحكسو الذخعي:

الػقف ىػ حبذ العيغ عغ تسميكيا ألحج والترجق بخيعيا عمى جية أو أكثخ مغ جيات البخ. فإذا وقف شخز ريع ممظ 
سداجج أو خخجت ممكيتو مغ يجه أيزًا. والشػع األول مغ الػقف، وىػ السباني أو األراضي السػقػفة لمترجق بخيعيا عمى ال

السدتذفيات أو سائخ شخق الخيخ، يقدع إلى ثالث مخاتب: أعالىا مختبة السداجج والسعابج السػقػفة لتأدية الرالة. وثانييا: 
األماكغ التي وقفت لتكػن مدتذفيات لؤلمخاض ورباشا لمسشقصعيغ ونحػذلظ مغ وجػه الخيخ. أما الشػع الثاني فيػ ما وقف 

بل بثسختو وريعو بجون انقصاع عمى مدجج أو مدتذفى أو رباط وغيخ ذلظ مغ وجػه الخيخ. وعمى ال ألجل االنتفاع بعيشو، 
ىحا يسكغ وقف السباني والجكاكيغ واألراضي الدراعية. ومتى وقفت ىحه األشياء يخرز ريعيا لجية مغ جيات الشػع 

 األول مغ الػقف.

  تحػيمو خالفًا لذخط الػاقف.وفزاًل عغ ذلظ فال تجيد الذخيعة اإلسالمية بيع الػقف وال

وعمى ذلظ فالبخاق، لكػنو جدءًا مغ الحخم الذخيف، يعتبخ وقفًا مغ السختبة األولى مغ الشػع األول. كسا أن الخصيف عشج 
الحائط ومحمة السغاربة وقف مغ السختبة الثالثة مغ الشػع األول ألن أصحابيا وقفػىا الستعسال زوار السدمسيغ وحجابيع. 

 خيعة اإلسالمية تحطخ عمى الييػد أن يجعػا بأية حقػق كانت في ىحه األماكغ.والذ

الدمغ إال إذا كان الغاصب قج اغترب الػقف مجة ثالث وثالثيغ سشة عمى األقل بال مسانعة وال  مإن الػقف ال يدقط بتقاد
فذ الذخوط شلحىاب إلى الحائط لمبكاء بانقصاع. والػاقع أن السدمسيغ تدامحػا مع الييػد، مع مخور الدمغ، فأذنػا ليع با

التي أذنػا بيا لغيخىع مغ سكان القجس واألجانب بديارة الحائط ال يعصييع أؼ حق كان سػاء في ممكيتو أو في االنتفاع 
 بيحا االمتياز في السدتقبل.

ار الخ. فصمبيع ىحا ال يدتشج أما فيسا يتعمق بصمب الييػد أن يؤذن ليع بجمب أدوات إلى الحائط كالسقاعج والكخاسي والدت
إلى عادة مقخرة أو باألقل إلى عادة جخػ عمييا الييػد مشح القجم. ذلظ ألن العخب، واألتخاك مغ قبميع، كانػا دائسًا يسانعػن 



م. ومغ السكاتبات الكثيخة التي دارت حػل 9599م. وسشة 9411في إجخاء مثل ىحه البجع كسا يتزح مغ مخسػمي سشة 
(. إن األنطسة  91ورقع  5ة بيغ السجمذ اإلسالمي األعمى وحكػمة فمدصيغ ) وثيقتا فخيق السدمسيغ رقع ىحه السدأل

السؤقتة التي أصجرتيا حكػمة فمدصيغ ال يسكغ اعتبارىا بأنيا تسشح  الييػد أؼ حق بحلظ. وفزاًل عغ ىحا فإن الجولة 
قج اعتخضت صخاحة بأن الحائط الغخبي  9594ني سشة السشتجبة في كتابيا األبيس الحؼ أصجرتو في شيخ تذخيغ الثا

 والسشصقة السجاورة لو ممظ السدمسيغ الخاص.

وليذ لمييػد أن يجعػا بأن ليع حق ارتفاق، فحق االرتفاق، كسا ىػ معخوف قانػنا، ال يتفق مع حج  ومداعع الييػد إذ  أنو 
ال تدتصيع المجشة أن تسشح الييػد أكثخ مغ زيارة  يجب أن يكػن لسشفعة عقار آخخ ال لسشفعة أشخاص. وعمى كل حال

 الحائط زيارة مجخدة.

 وقج قال فخيق السدمسيغ أن كل ما ذكخه بذأن الػقف مبشي عمى أحكام الذخيعة اإلسالمية وشخوحيا.

 ) و ( نػايا الييػد الحكيكية:

ي الدغ والعجدة لالستخاحة عمييا فقط. ليذ الغخض مغ حخكات الييػد ومذاغباتيع وضع مقاعج عشج الحائط لمصاعشيغ ف
بل أن ما يجب أن نتشاولو بالبحث في ىحا الرجد تمظ الحخكات الرييػنية التي تخمي إلى تأميغ مشافع لمييػد ليذ ليع 
فييا أدنى حق. إن غايتيع الحكيكية ىي وضع يجىع عمى الحخم الذخيف رغسا عغ كل الترخيحات واألقػال التي أدلى بيا 

 بأن ذلظ ليذ ما يربػن إليو.الييػد 

 (. 53وقج اعتخفت لجشة شػ نفديا بأن مخاوف العخب مغ الييػد في ىحا الذأن معقػلة ) تقخيخ شػ صفحة 

إن وعج بمفػر ىػ الحؼ أثار الييػد لصمب بعس الحقػق التي ال وجػد ليا في الحكيقة وىع يذعخون، لعجم امكانيع إبخاز أية 
تيع ومصالبيع بأنيع يدتصيعػن االعتساد عمى معػنة مغ الخارج حتى أنيع حاولػا أن يؤيجوا بيانات عمى ثبػت ادعاءا

م. ولػ قالػا أمام المجشة بأنيع ال يجعػن بحق السمكية في الحائط 9595مداعسيع بالقػة كسا وقع أثشاء االضصخابات سشة 
 فإنيع يخمػن بالحكيقة إلى تحقيق ىحه الغاية.

إن مصسح الرييػنية األساسي ىػ االستيالء عمى مدجج قبة الرخخة وساحة الييكل بخمتيا وإخخاج العخب مغ فمدصيغ 
فيحمػن عشجئح محميع، ويػد وكالء فخيق السدمسيغ في ىحا السقام أن يدتجل بسا جاء في دائخة السعارف البخيصانية عغ 

 (. وىحا ما ورد فييا: 543ـ  542 ، صفحة94ـ  93م. السجمج 9592الرييػنية) شبعة سشة 

والعشاية والتي تػلجت مغ العجاء نحػ الدامييغ ضيػر حخكة اليقطة القػمية في  إن مغ أكبخ الشتائ  التي تمفت الشطخ» 
الييػد بسطيخ سياسي، وىي الحخكة التي عخفت بالرييػنية ... إن الييػد يتصمعػن إلى افتجاء اسخائيل، واجتساع الذعب 

يغ، واستعادة الجولة الييػدية، وإعادة بشاء الييكل، وإقامة العخش الجاودؼ في القجس ثانية وعميو أميخ مغ ندل في فمدص
 «.داود 



 جاء في دائخة السعارف الييػدية في ىحا الرجد أكثخ صخاحة. غيخ أن ما

 م. بقػلو:9599وقج صخح المػرد ممتذت ) الدخ الفخد مػنج سابقا ( سشة 

وصخح جابػتشدكى وزانكػيل والبخوفدػر كمػزنخ، أحج أساتحة «. لحؼ سيعاد فيو بشاء الييكل أصبح قخيب ججًا إن اليػم ا» 
الجامعة العبخية بالقجس وغيخه مغ كبار زعساء الييػد بسثل ىحه الترخيحات. وما نذخه الييػد مغ الخسػم والرػر في 

 بشاء الييكل حيث يقػم اآلن الحخم الذخيف. مختمف جخائجىع يكذف القشاع عغ نػايا الرييػنييغ إلعادة

وىحه الحالة التي أوججىا الييػد في األرض السقجسة وعمى األخز في القجس لسرجر خصخ دائع ييجد الدالم، أن شمب 
مية السغاربة لجليل عمى أن نػايا الييػد الحكيكية ىي أن يدتػلػا تجريجيًا عمى جسيع األماكغ اإلسال الييػد بشدع ممكية محمة

السقجسة وأن يربحػا أسياد البالد. ولسا كانت مصالب الييػد غيخ مدتشجة عمى أية حجة قانػنية فسغ الػاجب ردىا. وأفزل 
 حل لمسدألة بخمتيا ىػ مشع الييػد مغ االقتخاب مغ الحائط.


