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דף ה
א .רוניא .ב .בר מצרא .ג .כותל השותפים ד .גבוה מד"א ה .פרעון תוך זמנו ו .מיגו במקום חזקה
א .ארבעה שדות היו לרבינא סביבות ארבעה מצריו של רוניא מד' רוחותיו וגדרן רבינא ותבע את רוניא שישלם חלקו וסירב
רוניא .א"ל תן לי לפחות דמי קנים בזול או לפחות שכר מועט הניתן לשומר ,וסירב .ובאו לפני רבא א"ל לך תפייס אותו במה
שנתרצה )שכר השומר( ואם לאו אדון אותך כרב הונא אליבא דר' יוסי שמחייב לשלם הכל כפי מה שגדר.
ב .רוניא קנה שדה על המיצר של רבינא סבר רבינא לסלקו משום דינא דבר מצרא א"ל רב ספרא עני הוא )רוניא( ותעשה
אותו הישר והטוב והנח לו להתפרנס מהשדה שקנה.
ג .כותל חצר המבדיל בין שני השותפים שנפל יש לכל אחד מהם לכוף את חבירו לבנותו עד גובה ארבע אמות )ח"מ
קנז ,י( טען האחד שהוא בנאו לבדו וחבירו אומר שסייעו בבנין ה"ז בחזקת שסייעו ואפילו אם ידוע שהאחד בנאה
לבדו ושאל מחבירו שיפרע לו חלקו וטוען שפרעו נאמן בשבועת היסת )שם ,ח(.
ד .רצה האחד והגביהו יותר מד' אמות אין מחייבין אותו )פ' את חבירו( ליתן חלקו במה שהגביה יותר מד' אמות אא"כ
בנה )חבירו( כותל אחר גבוה כנגד הכותל שביניהם שאז מחייבים אותו לתת חלקו בגובה שכנגדכותלו )שם ,י( ואם אמר
נתתי אינו נאמן אלא חבירו נשבע בנקיטת חפץ שלא נתן לו ונוטל ממנו אלא א"כ הביא ראיה שנתן לו )שם ,יא(.
ה .המלוה את חבירו וקבע לו זמן לפרוע חובו ובא בזמנו לתבעו וא"ל הלוה פרעתיך בתוך זמני )פי' לפני הזמן הקבוע( אמר
ריש לקיש אינו נאמן ולואי שיפרע בזמנו .אביי ורבא אמרי נאמן שפעמים שמזדמן לו מעות ופורע בתוך זמנו כדי שלא
יטרידנו ומסיק בגמרא ר"פ ור"ה ב"ר יהושע נהגו כאביי ורבא ומר ב"ר אשי עבד כר"ל והלכתא כר"ל שאינו נאמן דחזקה
אין אדם פורע בתוך זמנו .ואפילו מיתמי שמת הלוה בתוך הזמן והניח יתומים אפילו קטנים נפרעים מהם בלא
שבועה וכו' )חו"מ עה ,א(.
ו .איבעיא להו תבעו לאחר זמן ואמר לו פרעתיך בתוך זמני מהו מי אמרינן מיגו דאי בעי אמר פרעתיך בזמני ונאמן בשבועה
נגד החזקה שאין פורע בתוך זמנו או דלמא לא אמרינן מה לי לשקר במקום חזקה .ולא אפשיטא ,וכתב הרי"ף דכל כהאי גונא
חומרא לתובע וקולא לנתבע )באה"ג וגר"א ר"ס ע"ח ,וכ"מ בש"ע שם ובס"ד( ונשבע ופטור.
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