
1. Shulchan Aruch Orach Chaim 580:2 

 בעשרה באייר מת עלי הכהן ושני בניו ונשבה ארון ה' בכ"ח בו מת שמואל הנביא 

On the twentieth of Iyar, Eli the priest and two of his sons and the ark of God was 
captured. On the twenty eighth of it Samuel the prophet died. 

2. Teshuvot HaRadbaz Volume 2 608 

שאלת ממני אודיעך דעתי במי שנדר לגלח את בנו במקום שמואל הנביא ובא ומצא שכבר  
נלקח ביד העכו"ם בעונות ואין ישראל יכול להכנס שם מה תקנה יש לו וגם הקהל  
 :והחכמים החמירו שלא יעלה לשם שום יהודי

3. Zevachim 54b 

דרש רבא מאי דכתיב (שמואל א יט, יח) וילך דוד ושמואל וישבו בנויות ברמה וכי מה ענין  
 נויות אצל רמה אלא שהיו יושבין ברמה ועוסקין בנויו של עולם 

 Apropos the altar and the Temple, the Gemara relates that Rava taught: What is 
the meaning of that which is written concerning David: “And he and Samuel went 
and dwelt in Naioth. And it was told Saul, saying: Behold, David is at Naioth 
[beNayot] in Ramah” (I Samuel 19:18–19)? But what does Naioth have to do with 
Ramah? They are in two distinct places. Rather, this means that they were sitting 
in Ramah and were involved in discussing the beauty [benoyo] of the world, i.e., 
the Temple. 

אמרי כתיב (דברים יז, ח) וקמת ועלית אל המקום מלמד שבית המקדש גבוה מכל ארץ  
 ישראל וארץ ישראל גבוהה מכל ארצות לא הוו ידעי דוכתיה היכא 

David and Samuel said: It is written: “Then you shall arise, and get you up unto 
the place which the Lord your God shall choose” (Deuteronomy 17:8). This 
teaches that the Temple is higher than all places in Eretz Yisrael. And Eretz Yisrael 
is higher than all countries. They did not know where the highest place in Eretz 
Yisrael was. 

אייתו ספר יהושע בכולהו כתיב (יהושע יח, יד) וירד ועלה הגבול ותאר הגבול בשבט  
 בנימין ועלה כתיב וירד לא כתיב אמרי ש"מ הכא הוא מקומו 



They brought the book of Joshua. With regard to all of the borders of the tribes it 
is written: “And went down” (see Joshua 15:10, 16:3, 17:9), and it is written: “And 
the border went up to Beth Hoglah.” (Joshua 15:6), and: “And the border was 
drawn from the top of the mountain to the fountain of the waters of Nephtoah” 
(Joshua 15:9). The verse uses different terms to describe the borders of the 
portion of each tribe. And with regard to the borders of the tribe of Benjamin it is 
written only: “And went up” (Joshua 18:11), but it is not written: “And went 
down.” They said: Conclude from the verses that the Temple’s place is here, in the 
portion of Benjamin. 

4. Seder Olam chapter 5 

ויסעו מאילם ויבאו כל עדת בני ישראל אל מדבר סין (שמות טז א) (הוא אלוש) בחמשה  
דנו שראש  עשר יום לחדש השני לצאתם מארץ מצרים (שם), ואחד בשבת היה, הא למ

חדש אייר באחד בשבת היה, ועוד למדנו שהיו ישראל אוכלין מעוגה שהוציאו בידם  
ממצרים כל שלשים יום, ובו ביום כלתה, ולערב אכלו את השליו ולמשכים לקטו את המן,  
ובאלוש נתנה להם השבת, ושם עשו שבת ראשונה, שנאמר וישבתו העם ביום השבעי  

ייר נסעו מאלוש ובאו להם לרפידים, ושם נתנה להם  (שם טז ל), באחד בשבת בכ"ג בא
הבאר ונלחמו עם עמלק ושם עשו שבת שניה, נסעו מרפידים ובאו להן למדבר סיני ומצאו  
עליו ענני כבוד. כל חמשת הימים היה משה עולה לראש ההר ויורד ומגיד לעם את דברי  

עשרת הדברות,   המקום, ומשיב דבריהם לפני המקום, בשלישי בששה לחדש נתנו להם
 :ויום השבת היה

5. Shemos 17: 10-12 

אׁש ַהִּגבְ  ֹ֥ ן ְו֔חּור ָע֖לּו ר ק ּוֹמֶׁש֙ה ַאֲהֹר֣ ם ַּבֲעָמֵל֑ ה ְלִהָּלֵח֖ ַמר־לֹ֙ו ֹמֶׁש֔ ר ָאֽ ַע ַּכֲאֶׁש֤ ה׃ ַוַּיַ֣עׂש ְיהֹוֻׁש֗ ָעֽ  

Joshua did as Moses told him and fought with Amalek, while Moses, Aaron, and 
Hur went up to the top of the hill. 

ק׃  ר ֲעָמֵלֽ יַח ָי֖דֹו ְוָגַב֥ ר ָיִנ֛ ל ְוַכֲאֶׁש֥ ר ִיְׂשָרֵא֑ ה ָי֖דֹו ְוָגַב֣ ים ֹמֶׁש֛ ר ָיִר֥ ה ַּכֲאֶׁש֨  ְוָהָי֗

Then, whenever Moses held up his hand, Israel prevailed; but whenever he let 
down his hand, Amalek prevailed. 

ָחד  ִויֵדי ֹמֶׁשה ְּכֵבִדים ַוִּיְקחּו־ֶאֶבן ַוָּיִׂשימּו ַתְחָּתיו ַוֵּיֶׁשב ָעֶליָה ְוַאֲהֹרן ְוחּור ָּתְמכּו ְבָיָדיו ִמֶּזה אֶ 
 ּוִמֶּזה ֶאָחד ַוְיִהי ָיָדיו ֱאמּוָנה ַעד־ּבֹא ַהָּׁשֶמׁש׃ 



But Moses’ hands grew heavy; so they took a stone and put it under him and he 
sat on it, while Aaron and Hur, one on each side, supported his hands; thus his 
hands remained steady until the sun set. 

Rashi:   עד בא השמש. ֶׁשָהיּו ֲעָמֵלִקים ְמַחְּׁשִבין ֶאת ַהָּׁשעֹות ָּבִאיְצְטרּולֹוִגיָאה, ְּבֵאיזֹו ָׁשָעה
נֹוְצִחים, ְוֶהֱעִמיד ָלֶהם ֹמֶׁשה ַחָּמה ְוִעְרֵּבב ֶאת ַהָּׁשעֹות ֵהם   

Because the Amalekites had calculated the hours by astrology, as to which hour 
they would prove victorious, Moses held back the sun against them and brought 
the hours into confusion 

6. Pirkei DeRabbi Eliezer 52:8 

המופת הששי, מיום שנבראו שמים וארץ השמש והירח והכוכבים וכל המזלות היו עולין  
להאיר על הארץ ואינן מערערין זה עם זה, עד שבא יהושע ועשה מלחמתן של ישראל,  
והגיע ערב שבת וראה בצרתן של ישראל שלא יחללו את השבת, ועוד שראו חרטומי גוים  

ם במזלות לבא על ישראל. מה עשה יהושע, פשט ידו לאור השמש ולאור הירח  כובשי
והזכיר עליהם את השם ועמד כל אחד במקומו ששה ושלשים שעות עד מוצאי שבת, שנ'  
וידום השמש וירח עמד עד יקום גוי אויביו ויעמד השמש בחצי השמים ולא אץ לבא כיום  

הו מיום שנברא העולם, שנ' ולא היה כיום  תמים. וראו כל מלכי הארץ ותמהו שלא היה כמ
 ההוא לפניו ואחריו לא יהיה כן לשמוע ה' בקול איש כי ה' נלחם בישראל

The sixth wonder (was): From the day when the heavens and earth were created, 
the sun, the moon, and the stars and the constellations were ascending to give 
light upon the earth, and they did not come into contact with one another until 
Joshua came and fought the battles of Israel. It was the eve of the Sabbath, and 
he saw the plight of Israel lest they might desecrate the Sabbath, and further, he 
saw the magicians of Egypt compelling the constellations to come against Israel. 
What did he do? He stretched forth his hand to the light of the sun and to the 
light of the moon, and he invoked upon them the || (Divine) Name, and each one 
stood for thirty-six hours in its place until the termination of the Sabbath day, as it 
is said, "And the sun stood still, and the moon stayed" (Josh. 10:13). All the kings 
of the earth heard thereof and they wondered, because there had been none like 
him from the day when the world had been created, as it is said, "And there was 
no day like that before it or after it, that the Lord hearkened unto the voice of a 
man" 



7. Shemos 17: 14-16 

עַ  ים ְּבׇאְזֵנ֣י ְיהֹוֻׁש֑ ֶפר ְוִׂש֖ את ִזָּכרֹו֙ן ַּבֵּס֔ ֹ֤ ב ז ה ְּכֹת֨ ה ֶאל־ֹמֶׁש֗ אֶמר ְיֹהָו֜ ֹ֨ ה ֶאְמֶח֙ה ֶאת־ֵזֶ֣כר  ַוּי י־ָמֹח֤  ִּכֽ
ִים׃  ַחת ַהָּׁשָמֽ ק ִמַּת֖  ֲעָמֵל֔

Then יהוה said to Moses, “Inscribe this in a document as a reminder, and read it 
aloud to Joshua: I will utterly blot out the memory of Amalek from under 
heaven!” 

ה ִמְזּבֵ֑  ֶבן ֹמֶׁש֖ י׃ ַוִּי֥ א ְׁש֖מֹו ְיֹהָו֥ה ׀ ִנִּסֽ ַח ַוִּיְקָר֥  

And Moses built an altar and named it Adonai-nissi.* 

ק ִמֹּד֖ר ֹּדֽר׃  ֲעָמֵל֑ ה ַליֹהָו֖ה ַּבֽ ּה* ִמְלָחָמ֥ י־ָי֙ד ַעל־ֵּכ֣ס ָי֔ אֶמר ִּכֽ ֹ֗ {פ ַוּי } 

He said, “It means, ‘Hand upon the throne* of Hashem, Hashem will be at war 
with Amalek throughout the ages.” 

Rashi:   ּוַמהּו ֵּכס ְולֹא ֶנֱאַמר ִּכֵּסא? ְוַאף ַהֵּׁשם ֶנֱחַלק ְלֶחְציֹו? ִנְׁשַּבע ַהָּקָּב"ה ֶׁשֵאין ְׁשמֹו ָׁשֵלם
ְהֶיה ַהֵּׁשם ָׁשֵלם ְוַהִּכֵּסא  ל ֲעָמֵלק ֻּכּלֹו, ּוְכֶׁשִּיָּמֶחה ְׁשמֹו יִ ְוֵאין ִּכְסאֹו ָׁשֵלם ַעד ֶׁשִּיָּמֶחה ְׁשמֹו ׁשֶ 

 ,ָׁשֵלם

And what is the force of כס — why does it not say as usual כסא? And the Divine 
Name, also, is divided into half (יה is only the half of the Tetragrammaton)! The 
Holy One, blessed be He, swears that His Name will not be perfect nor His throne 
perfect until the name of Amalek be entirely blotted out. But when his name is 
blotted out then will His (God’s) Name be perfect and His throne perfect 

8. Yirmiyahu 3:17 

וּו ֵאֶליָה ׇכל־ַהּגֹוִים ְלֵׁשם ְיֹהָוה ִלירּוָׁשָלִם ְולֹא־ֵיְלכּו  ָּבֵעת ַהִהיא ִיְקְראּו ִלירּוָׁשַלִם ִּכֵּסא ְיֹהָוה ְוִנְק 
 {עֹוד ַאֲחֵרי ְׁשִררּות ִלָּבם ָהָרע׃ {ס

At that time, they shall call Jerusalem “Throne of the LORD,” and all nations shall 
assemble there, in the name of the LORD, at Jerusalem. They shall no longer 
follow the willfulness of their evil hearts. 

 


