וחכמים מטמאין  -דהויא ליה ספק טומאה ברשות היחיד ,ור' אליעזר לא חשיב לה ספק
טומאה אלא אם כן נכנס לשדה ,אבל אינו יודע אם האהיל אם לא ,אבל השתא הוה ליה
ספק ספיקא ,וגבי בתים אפילו רבנן מודו ,דכיון דבדיקת חמץ דרבנן  -תלינן לקולא.
על  -העכבר נכנס לבית לפנינו ,ובדק בעל הבית אחריו ולא אשכח.
כל דבר שבחזקת טומאה  -במסכת נדה :גל טמא שנתערב עם שני גלין טהורין ,בדקו אחד
מהן ונמצא טהור  -הוא טהור ושנים טמאים ,שנים ומצאן טהורין  -הן טהורין והשלישי
טמא ,שלשתן ומצאן טהורים  -כולן טמאים ,שהיה ר' מאיר אומר :כל דבר שבחזקת
טומאה לעולם היא בטומאתה ,עד שיודע לך טומאה היכן היא ,וחכמים אומרים :בודק
בקרקע ,וחופר עד שיגיע לסלע או לקרקע בתולה שלא זזה ממקומה לעולם ,ואם לא מצא -
תולין ואומרים בא עורב ונטלה ,בא עכבר ונטלה ,וגבי בדיקת חמץ אפילו לר' מאיר אמרינן
עכבר אכלה דבדיקת חמץ דרבנן.
על ובדק ואשכח  -נכנס העכבר בפנינו ובדק בעל הבית אחריו ואשכח פרוסה ואינו יודע
אם זו היא אם לאו.
אבד בה קבר  -אין ידוע היכן מקומו.
נמצא בה קבר  -לאחר זמן ואין ידוע אי זהו קבר האבוד בה.
הניח מנה  -של מעשר שני.
מעורבין  -ומביא סלעים בשוה מנה ואומר כל מקום שהן מעות מעשר שני הרי הן
מחוללים על הסלעים הללו ומעלה הסלעים לירושלים.
הכל חולין  -שהמנה נטל ואלו הובאו אחרי כן וגבי חמץ נמי לרבנן התשע (נמי) שהניח אינן
כאן וצריך לבדוק כל הבית שמא גררום חולדות והעשר הנמצאות איש אחר הביאן כאן.
היינו סיפא  -לרבי (מאיר) [דאמר] זה הנמצא זהו אחד מן הראשונים הכא נמי אין צריך
לבדוק ולחזר אלא על הפרוסה האבודה ולרבנן צריך לחזר אחר כולן שאין כאן אחד מן
הראשונים.

הניח עשר ומצא תשע פלוגתא דרבי ורבנן  -דר' לטעמיה דאמר הוא קבר שאבד הוא קבר
שנמצא וכיון שמצא אחד א"צ לבדוק ולרבנן עד שמצא עשר כדפ"ה ומיירי שכל הככרות
קשורים זה בזה דומיא דפלוגתא דרבי ורבנן דבפ"ק דביצה (דף י ):אמר מחלוקת בכיסים
קשורים אבל כשאין קשורים דברי הכל חולין ומע"ש מעורבין זה בזה ואף על גב דהשתא
אין לתלות בעכברים תלינן בקטנים.
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