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מדרש

 מדרש תהלים פרק קלה סימן א
א  הללויה הללו את שם ה׳ וגו׳, מעלה נשיאים מקצה
הארץ. ריש לקיש ור׳ יוחנן, רבי יוחנן אומר אין עננים
אלא למעלה, שנאמר וארו עם ענני שמיא (דניאל ז
יג), ריש לקיש אמר אין עננים אלא מלמטן, שנאמר
יוחנן מעלה נשיאים מקצה הארץ, על דעתיה דרבי 
לאחד שכבד את חבירו בחבית של יין וקנקנה עמה.
ודעתיה דריש לקיש לאחד שאמר לחברו הלויני סאה
של חטין, וא״ל הביא קופתך, כך אמר הקב״ה לארץ

אייתי עננך וקבלי מטר.

מדרש תהלים פרק קלה סימן ב
ב  חמשה שמות יש לו, עב ענן איד נשיא חזיז, עב
שהוא מעבב את פני הרקיע. איד שהוא שובר בעלי
שערים. ענן שהוא עושה את הבריות ענוים אלו על
נשיאים אלו על נשיאים שהוא עושה הבריות  אלו. 
רוח ומשרה  ברקיע  חזיונות  הזיז שהוא עושה  אלו. 
א (ישעיה  ישעיהו  חזון  כמד״א  הבריות,  על  הקדש 

א).

Midrash

Midrash Tehillim 135, Part 1
1.  The Lord is great He causes the vapors to ascend from the 
ends of the earth (Tehillim / Psalms 135:5,7).  Concerning this 
verse, Resh Lakish and Rabbi Johanan differed, Cloud vapors, 
said Rabbi Johanan, come only from above, for it is said I saw 
in the night visions, and behold, there came with the clouds of 
heaven one like unto a son of man (Daniel 7:13).  But Resh 
Lakish said that cloud vapors come only from below, for it is 
said He causes the vapors to ascend from the ends of the earth.  
Rabbi Johanan’s view is that God’s giving of the vapors is like 
a man’s giving a bottle of wine in its container to his friend.  
Resh Lakish’s view is that as a man says to his friend, Lend 
me a measure of wheat, whereupon his friend declares, bring 
me your basket, so the Holy One blessed be He, declares to the 
earth, Bring Me your cloud vapor, and you will receive rain.  

Midrash Tehillim 135, Part 2
2.  The cloud vapor is called by five names, darkener, mak-
er of meekness, discomfiter, maker of princes, and maker of 
visions.  It is called darkener, because it darkens the face of 
the firmament; discomfiter, because it discomfits specula-
tors; maker of meekness, because it makes men meek toward 
one another; maker of princes, because it makes men act in 
a princely manner toward one another; maker of visions, be-
cause it makes visions appear in he sky, and also makes the 
vision of the Holy Spirit rest upon men, as is said, The vision 
of Isaiah (Isaiah 1:1).




