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A group of Jewish youths who are at the center of a recent controversial court decision 
regarding Jewish prayer on Jerusalem’s Temple Mount defend their actions in a TV interview, 
saying they only “wanted to fulfill their rights.”
Jerusalem District Court Judge Zion Saharay ruled yesterday in favor of the three teenagers, 
who appealed a decision by the Israel Police to bar them from visiting the flashpoint holy site for 
a period of time after they were detained for reciting a prayer on the compound.
By praying at the site, the teenagers violated a longstanding but informal arrangement known as 
the status quo, which dictates that Jews are allowed to visit the site but not pray there. The 
Temple Mount is the holiest site for Jews and the compound’s Al-Aqsa Mosque is the third-
holiest for Muslims.
In his Sunday ruling, Saharay said he did not consider bowing down and reciting a prayer 
sufficient cause to curtail freedom of religion for fear it would cause a disturbance at the site. 
The ruling was nearly unprecedented and sparked condemnation from the Palestinian Authority, 
Jordan and the Hamas terror Saharay on Monday repeated his previous statement, noting that 
his ruling was only relevant to the case he was presiding over.
“The decision was focused on one question only: Did the behavior exhibited by the appealers 
before me, under the concrete circumstances of the case, justify reasonable suspicion for 
disturbing a police officer on duty or any other form of behavior that may disrupt the peace and 
justify a ban on them for 15 days,” the judge said..
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To pray to God "by way of the land of Israel" and Jerusalem and the Holy Temple is to 
see oneself as a member of the covenanted House of Israel who identifies with its 
history and embraces its destiny. It is to pray to the God who has revealed Himself in 
the great events of this history. The significance of praying "by way of the land" is to 
acknowledge the Hand of God in the biblical events leading to God's giving it to the 
forefathers. To pray "by way
of Jerusalem" is to acknowledge God's Providence in the events leading to the 
establishment of the united monarchy and God's "choosing" of Jerusalem. Finally, 
praying "by way of the Temple" is to apprehend that the Name of God is associated with 
the Covenant between God and Israel, whose testimony lies in the Holy of Holies. So, 
while the Jew addresses the universal, transcendent Creator, God Who "is in heaven," 
he relates to this God by way of the Jewish historical experience.

• Shlomo- First Mikdash
מלכים א פרק ח פסוק ל

 וְׁשָ֨מַעְּתָ֜ אֶל־ּתְחִּנַ֤ת עַבְּדְָ֙ וְעַּמְָ֣ יִׂשְָראֵ֔ל אֲׁשֶ֥ר יִֽתְּפַלְלּ֖ו אֶל־הַּמָקֹ֣ום הַּזֶ֑ה וְ֠אַּתָה ּתִׁשְמַ֞ע אֶל־מְקֹ֤ום
 ׁשִבְּתְָ֙ אֶל־ הַׁשָּמַ֔יִם וְׁשָמַעְּתָ֖ וְסָלָֽחְּתָ

מלכים א פרק ח פסוק מח
(מח) וְׁשָ֣בּו אֵלֶ֗יָ ּבְכָל־לְבָבָם֙ ּובְכָל־נַפְׁשָ֔ם ּבְאֶֶ֥רץ אֹיְבֵיהֶ֖ם אֲׁשֶר־ׁשָבּ֣ו אֹתָ֑ם וְהִֽתְּפַֽלְלּ֣ו אֵלֶ֗יָ ּדֶֶ֤רְ 

אְַרצָם֙ אֲׁשֶ֣ר נָתַּ֣תָה לַאֲבֹותָ֔ם הָעִיר֙ אֲׁשֶ֣ר ּבָחְַ֔רּתָ וְהַּבַ֖יִת אֲׁשֶר־ בנית ּבָנִ֥יתִי לִׁשְמֶָֽ: 

https://www.timesofisrael.com/judge-rules-against-temple-mount-ban-for-jewish-youth-caught-praying-there/
https://www.timesofisrael.com/jordan-court-support-for-jewish-prayer-at-temple-mount-breaches-international-law/
https://jbqnew.jewishbible.org/assets/Uploads/312/312_JERUSAL1.pdf
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דניאל פרק ו פסוק יא
 וְָ֠דנִּיֵאל ּכְִד֨י יְַד֜ע ּדִֽי־ְרׁשִ֤ים ּכְתָבָא֙ עַ֣ל לְבַיְתֵּ֔ה וְכַּוִ֨ין ּפְתִיחָ֥ן לֵּה֙ ּבְעִּלִיתֵּ֔ה נֶ֖גֶד יְרּוׁשְלֶ֑ם וְזִמְנִין֩ ּתְלָתָ֨ה
 בְיֹומָ֜א הּ֣וא׀ ּבֵָרְ֣ עַל־ּבְִרכֹ֗והִי ּומְצַּלֵ֤א ּומֹוֵדא֙ קֳָד֣ם אֱלָהֵּ֔ה ּכָל־ קֳבֵל֙ ּדִֽי־הֲוָ֣א עָבֵ֔ד מִן־ַקְדמַ֖ת ּדְנָֽה: ס

And when Daniel knew that the writing was signed, he went into his house – now his 
windows were open in his upper chamber to- wards Jerusalem – and he kneeled upon 
his knees three times a day and prayed and gave thanks before his God, as he did 
afore- time (Dan. 6:11).

אבן עזרא דניאל פרק ו פסוק יא
(יא) וכוין - חלונות וכן בלשון ישמעאל:

נגד ירושלם - כמו שכתוב והתפללו אליך דרך ארצם:
וזימנין תלתא - הם השלש תפילות שהעתיקו קדמונינו: 

שולחן ערוך אורח חיים הלכות תפילה סימן צד סעיף א
 א') א) בקומו להתפלל, אם היה עומד (א) בח"ל, א'] ב) א'> יחזיר פניו א] (ב) כנגד ('א)

 ארץ ישראל (ב') (ג) ויכוין גם לירושלים ולמקדש ולבית קדשי הקדשים; היה עומד בא"י,
 יחזיר פניו (ד) כנגד ירושלים ויכוין גם למקדש ולבית קה"ק; היה עומד בירושלים, יחזיר
 (ה) פניו למקדש ויכוין ג"כ לבית קדשי הקדשים; * היה עומד א (ו) אחורי א'} הכפורת,

 .מחזיר (ז) פניו לכפורת
Do We Know Where We are?

עולת תמיד סימן צד ס"ק א
 מה שכתב בקומו להתפלל. הכל מבואר פרק תפלת השחר [ברכות ל ע"א]. וכתב 
 בלבוש [ס"ג] וזה לשונו, ודע שכל ארצות אלו אשר אנו מפוזרין בהן כולם הם כנגד

 מערבית צפונית של ארץ ישראל ואינם מכוונים במערב של ארץ ישראל ממש, ואריכות
 הימים והלילות יוכיחו זה למי שיודע מעט בצורת הכדור, לפיכך נ"ל שטוב ונכון

 כשעושין בית הכנסת שיזהר שיעשה כותל המזרחי שעושים שם הארון ומתפללין כנגדו
 שתהא נוטה קצת לצד מזרחית דרומית ואז נעמוד מכוון כנגד ארץ ישראל וירושלים

 ,ובית המקדש וקדשי הקדשים

שו"ת הרמב"ם סימן רטז
 שאלה ומה יאמר אדוננו בדבר מה שאמרו רבותינוא ז"ל אמ"ר חנינא לעולם אל יתפלל אדם אלא בבית

 שיש בו חלונותב שנאמרג: וכוין פתיחן ליה בעליתה נגד ירושלים, או זו הלכה שלפיה מורים, כיצד
 מוצאיםד אנו מקומות הרבה, שמתפללים בהם ואין בהם חלונות? ומה עניין החלונות לעניין תפלה?

 .יורנו אדוננו ושכרו כפול מן השמים
 התשובה בתי כנסיות והמקומות המיוחדים לתפלת צבור, אין מתנים בהם חלונותה ואין משגיחים
 בהם. ואין דברי ר' חנינא אלא ביחיד המתפלל בביתו, כמו שהיה עושה דניאל ע"ה, לפי שרצוי לו, כדי
 לעורר הכווהנ /הכוונה/, גם לכוון פניו לחלון פתוח לאויר, כדי שיצייר בדמיונו, שהוא כנגד ירושליםו
 ואין חוצצין בינו ובינה לא קיר ולא קורות, לפי שהוא דיבר בחלונות, שיעבור מבט הרואה מהם באויר

 ובמרחב. ואין ספק שדימויו של זה ותיאורו מחייבים כוונה גדולה, כן נראה לי


