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HASHEM is the 
Creator of the 
heavens and the 

earth. He maintains and 
orchestrates everything on 
this planet. Why didn’t 
HASHEM just say, “I am 
G-d. Please give me back 
the key?”

Rashi explains that 
when HASHEM 
saw that the world 

was in pain, He brought 
about a chain of events 
whereby Eliyahu would be 
forced to ask for the keys 
for life. Then HASHEM 
would say, “There are three 
keys that I don’t give out. 
If I maintain one and you 
two, it would be improper. 
Give one back.” All of this 
was so that Eliyahu would 
be forced to return the key 
to rain.

תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף קיג/א
אחאב שושביניה הוה אתא איהו ואליהו למשאל בשלמא בי טמיא יתיב 
וקאמר דילמא כי מילט יהושע הכי לט לא יריחו על שם עיר אחרת ולא 
לווטתא  השתא  ליה  אמר  אין  אליהו  ליה  אמר  יריחו  שם  על  אחרת  עיר 
וגו’ וכתיב וחרה אף ה’  דמשה לא קא מקיימא דכתיב וסרתם ועבדתם 
בכם ועצר את השמים וגו’ וההוא גברא אוקים ליה עבודת כוכבים על 
כל תלם ותלם ולא שביק ליה מיטרא דמיזל מיסגד ליה לווטתא דיהושע 

תלמידיה מקיימא

מיד ויאמר אליהו התשבי מתושבי גלעד חי ה’ אלהי ישראל אם יהיה טל 
ומטר וגו’ בעי רחמי והבו ליה אקלידא דמטרא וקם ואזל ויהי דבר ה’ אליו 
לאמר לך מזה ופנית לך קדמה ונסתרת בנחל כרית והעורבים מביאים לו 
לחם ובשר בבקר וגו’ מהיכא אמר רב יהודה אמר רב מבי טבחי דאחאב 

ויהי מקץ ימים וייבש הנחל כי לא היה גשם בארץ

לך  קום  לאמר  אליו  ה’  דבר  ויהי  כתיב  בעלמא  צערא  דאיכא  דחזא  כיון 
צרפתה וכתיב ויהי אחר הדברים האלה חלה בן האשה בעלת הבית בעא 
רחמי למיתן ליה אקלידא דתחיית המתים אמרי ליה שלש מפתחות לא 
נמסרו לשליח של חיה ושל גשמים ושל תחיית המתים יאמרו שתים ביד 
תלמיד ואחת ביד הרב אייתי הא ושקיל האי דכתיב לך הראה אל אחאב 
]ואתנה[ מטר דרש ההוא גלילאה קמיה דרב חסדא משל דאליהו למה 

הדבר דומה לגברא דטרקיה לגליה ואבדיה למפתחיה

רש”י סנהדרין דף קיג/א
ליה  אמר  בעלמא,  צערא  דאיכא  הוא  ברוך  הקדוש   - דחזא  כיון 
הקדוש ברוך הוא לאליהו לך צרפתה, לגלגל הדבר שיחזיר לו מפתח 

של מטר כדקא מפרש ואזיל:

Chiel buried all of his children in the process of building a city that 
he called Yericho. Achav went with Eliyahu to comfort Chiel. Achav 
asked Eliyahu, “Did these deaths occur because of Yehoshua’s curse?” 
Eliyahu answered, “Yes.” Achav said, “The curse of Moshe isn’t ful-
filled. As the posuk says, ‘I will stop your skies from raining.’ I person-
ally have set up idols on every hilltop, and yet the rains are so heavy 
that I can’t even visit them because of the mud that forms. Surely, the 
curse of the student [Yehoshua, student of Moshe] won’t be fulfilled.”
Eliyahu immediately said, “In the name of HASHEM, it won’t rain 
until I say so.” He then begged for mercy, and HASHEM handed him 
the key to rain.
Rashi - When HASHEM saw that the world was in pain, He brought 
about the entire incident whereby Eliyahu would be forced to ask for 
something else, and then would have to give back the key to rain.

Generation W - the Whatever Generation


