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  .כא ד� יומא
  ?למסקנא, מה ה� העשרה נסי� שנעשו במקדש

  
  ?מה ה� העשרה נסי� שנעשו במקדש  

   א� שריחו טוב וחזק$לא הפילה אשה את עוברה מתאות ריח בשר הקודש הצלוי   .א
  )בלא קירור( א� שפעמי� שהיה שוהה יומי� $לא הסריח ולא התליע בשר הקודש   .ב
   דהיינו בעזרה בחלק הצפוני במקו� הדחת הקרבי� מהד�$ לא נראה זבוב בבית המטבחי�  .ג
  לא אירע קרי לכה* גדול ביו� הכפורי�  .ד
  לא נמצא פסול בעומר ובשתי הלח� ובלח� הפני�  .ה
   כדי שלא ישמע את וידוי חברו$וכשהיו משתחוי� היו רווחי� , היו עומדי� צפופי� בעזרה  .ו
  מעול� לא כבו גשמי� אש עצי המערכה  .ז
  1כל רוחות שבעול� באות ומנשבות אי* מזיזות אותו ממקומו' עש* המערכה אפי  .ח
  בלעי� במקומ� $ כלי חרס שבלעו בשר קדשי� שדינ� בשבירה :לרב שמעיה  .ט

   נבלעי� במקומ�$ ואפר מדש* מזבח הפנימי והמנורה,  זפק ונוצת עולת העו�:לאביי
   שבוע שהוא על השולח* א� שעבר$לח� הפני� סילוקו ח� כסידורו   .י

  
  ?מה ה� שני הנסי� שנעשו בירושלי�

  
  ?מה ה� שני הנסי� שנעשו בירושלי�  

  מעול� לא הזיק נחש ועקרב לאד� בירושלי�  .א
  2לא אמר אד� לחברו צר לי המקו� שאלי* בירושלי�  .ב

  
  ?ומפני מה לא נמנו, איזה עוד נסי� היו במקדש

  
  ?מפני מה לא נמנו  ?איזה עוד נסי� היו במקדש  

  , המקו� ארו* אינו מ* המד  .א
  כרובי� בנס היו עומדי�

  ולא מבפני� שאינ� נראי�, חשיב נסי� שנראי� בחו,. א
  נסי� תמידיי� לא חשיב. ב

  נסי� תמידיי� לא חשיב  היתה גפ* מזהב שמוציאה פירות  .ב
  

                                                           
 היה מתנענע כדקל מחמת אול�, שהכוונה שאינ* מפזרות אותו' ביארה הגמ' למסקנא בעמוד ב 1

,  שהיא לא היה לה עש*$שאי* הכוונה על אש של מעלה ' וכ* מבואר בגמ. הרוח בזמני� מסוימי�
 .אלא הכונה על האש של הדיוט שמצוה להביאה

ומפרש שמעול� לא אמר אד� שמזונותיו דחוקי� " שאלי*"י נראה שלא גרס תיבת "מרש 2
 .ודירתו דחוקה בירושלי�


