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והנה גזר אליהו על המטר בקנאתו לה' על עובדי עבודת גילולים. כתוב בתורת משה "וסרתם ועבדתם אלהים 
אחרים והשתחויתם להם וחרה אף ה' בכם ועצר את השמים ולא יהיה מטר"... ובעבור כי הרע מכל אשר לפניו 

ני חיאל כלם הלכו אליהו ואחאב ובדרש: ...כשמתו ב… גזר אליהו ואמר לו כי לא יהיה טל ומטר אולי יחזור בו
לנחם חיאל ואמר אליהו כי בעון שבנה יריחו מתו בניו כדבר ה' אשר דבר יהושע בן נון. אמר לו אחאב: מי גדול 
משה או יהושע? אמר לו: משה שהיה רבו של יהושע. אמר לו: דברי הרב לא נתקיימו ודברי תלמיד נתקיימו, 

ועצר את השמים" והלא כל ישראל עובדי עבודת גילולים הם ואין והלא אמר משה "ועבדתם אלהים אחרים 
 ".ים האלה טל ומטר כי אם לפי דבריהשמים נעצרים. קפץ אליהו ואמר ונשבע "חי ה' אם יהיה השנ
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כמו הפיסח שהוא פיסח בשתי רגליו כי מי שפיסח רגלו אחת נוטה על הרגל אחת ומי שהוא פיסח שתי רגליו 
איננו יודע באיזה רגל יעמוד כן אתם פוסחים על שתי הסעיפים והם המחשבות ...שאין אתם יודעים לברור 

לא היו נוטים אחרי בדעתכם מי האלהים אם האלהים אם הבעל. ואם תאמר והלא הם נוטים אחרי הבעל ו
האלהים, נאמר כי כאשר ראו כי נעצרו הגשמים בדבר אליהו שהיה נביא ה' נטה לבבם אחרי ה' אלא שנביאי 
הבעל היו מתעים אותם ואומרים להם שלא יניחו עבודת הבעל כי היא תיטיב להם ומפני זה היו פוסחים על 

 שתי הסעיפים.
 
 מל"א י"ח, לד:רד"ק  .3

 תאכל האש במקום המים ולא תכבה אף כי תלחך המים...אמר זה להגדיל הנס ש
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הנה היה צריך להוריד שפע המטר מן המקור העליון, שידוע כי ארבעה חיות נושאים את המרכבה העליונה 
ונה והתחתונה שדרך שם תעבור השפע, ולנגדם מלא ארבעה כדים להוריד השפע מארבע כנפות הארץ העלי

 .האצילות אל עולם הכסאשבעולם 
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