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יומא ד נד.

התאריכי הנצרכי להבנת הסוגיא.

הערות
השנה לבריאה
זו השנה שכיבש נבוכדנצר את נינוה
3320
תחילת מלכות בבל
שנה שניה כיבש יהויקי
3321
כיבוש יהויקי
היא שנה ז' לכיבוש יהויכי ,%וח' לנבוכדנצר
3327
גלה יכניה
היא שנה י"ח לכיבוש יהויכי ,%וי"ט לנבוכדנצר
3338
גלות צדקיהו והחורב
כמני %בהמ"ה
33383389
חמשי ושתי שנה שממה
והוא שבעי שנה לתחילת מלכות בבל
3390
קיבלו רשות לבנות את המקדש
יומא ד נד:

מהיכ נברא העול ומני?

לר' אליעזר

מהיכ נברא העול?
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העול נברא מ %הצדדי
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העול
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 1והיינו שהקב"ה ברא את אמצע העול בראשונה ומש נדבקו רגבי עד שנעשה כל העול.
 2דהיינו שברא הקב"ה ארבעה מוצקות מ %הצדדי ,ושוב מתח לבפני עד שנדבקו באמצעית.
 3פי' ,הקב"ה אמר לשלג להעשות אר .7ומהיכ %היה תחילת עשיית האר E ,7מפרש הפסוק מד'
ֶ> ד( ִמ ְטר?ת ע .?@3וע"י אלו הגשמי שהיו מוצקי בארבע
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דברי ,שה :א( ג ֶ
צדדי ,נעשה מהשלג שבאמצע האר.7
 4פי'" ,אב %השתיה" נקראת כ %שממנה הושתת העול ,והיא נקראת ציו.%
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 5כתיבִ " :מ ְזמ?ר ְל ָ
יע"  Eהרי שמציו %נברא העול .ודעת חכמי
ה?פ ַ
נברא העול ,ואומרִ (:מ ִִ %?FHמ ְכ ַלל י ִֹפי ֱאל ִֹהי ִ
אלו דומה לדעת ר' אליעזר שהעול נברא מאמצעו ושוב נדבקו רגבי וכו' ,אלא שמפרשי
שהאמצע הוא אב %השתיה שהיא ציו.%

