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בנידון
 יציג" "שער DS* לשלםהתחייב

 התשלום בשעת קבוע שיהיה השער לפי הכוונההאם
 אחה"צ יום באותו שייקבע השער לפיאו

הנידון

 וטוען הדולר", של יציג שער "לפי תשלומים המוכר לשמעון לשלם התחייב הקונהראובן
 יש שלטענתו מכיון היציג, שער לפי הפרשים לו חייב ראובן נשאר שבידו הקבלות שלפישמעון
 בבוקר שהיה ממה יותר גבוה שער נקבע ואו אחה"צ יום באותו שיבוא היציג השער אתלשער
 בשעת קבוע שהיה מה לפי הוא שהשער מכיון הכל, שילם שכבר טוען וראובן התשלום.בשעת
 .התשלום

השאלה

 יש כיצד היא השאלה שעה, באותה למחרת עד בצהרים 12 משעה הוא הקבוע שהשערמכיון
 היציג השער את לחשב האם בבוקר, 9 בשעה המקבל לזכות בבנק כשמכניס השער אתלקבוע
 "השער לפי יהיו שהתשלומים פירש אם הדין ומה 12, אחרי היום של או 12 אחרי אתמולשל
 ולפי התשלום, יום עד שיבוא או התשלום, יום של אחה"צ שיבוא כוונתו האם שיבוא",היציג
 האם התשלום, אחרי שיבוא לשער שכוונתו נאמר ואם התשלום. שעת של הקבועהשער
 לא. או תנאי דין לזה יש האם בדוקא שכוונתו נאמר ואם דוקא, לאו או בדוקאכוונתו

 להלכההמקורות
 כסכת 3ו פגע לסו 6יכעי6 יוכ). כו הפגע למטמר כותנין ניו53 ~מניס סיו65ס הדס כ כת נערכיןסנס

 נותן דחו)פנ6 מטמי' 6מי 3ר תייל ר3י 6מר יתן, 65יז1 סכפוריס יום 13 וחל ממטמרותטמתח5פיס



מהממונות

- -

 6מם. סיוכל מתחיל טכרטותו סיו65למטמר
 יסיס המפק 6כל טנתן, ככעס סי5יג סער חל מככר לתמול מל סי5יג סער לפי נותן דירן כנידון גסולפי"ז
 לפני עז b3~a הכוונם 6ו ס5הריס 6חר bis~n הכונס ס6ס טיבול", סי5יג סער "לפי כפירוט כתב06

 6חר סכטיעלס יתכן ול6 יורד, ופעם עולס פעס סי5יג, כסער תנודות יסנן טידוע כפי ומנסה5הריס.
 על טרסס מס לכן ס5סריס. לסני טסי' כפי סמער 6ת יעמיד וכטירד 6תס"5 טל טער לפי יתבעס5סריס
 לסער 16 מלסריס לפני טל לסער 06 מתכוון, י5יג סער לליזה יודעים לנתנו 6ין סי5יג סטער 6תסקכלות

 סיס סער 6יזס מסכנק למוכית סתוכע וקריך למוכר, לו מכדוני סמער 5ת טרסס ויתכן ס5הריס, קמריטל
 לחרי טל סי5יג טער ממוכר כרטס גס ומס ס5סריס, ולחרי ס5סריס לפני סכמף 6ת סקכל סיוסכקותו
 טפו חדטיס יטנס כי ידוע לכך, נוסף טלו. סר"ימות על לסמוך 6ין ככלל %ן מכסף, טקכל ימיסכמה
 פסיס כמו סיעורו דבר טל ובסופו חלילם וחוזר יורד ויומייס עולס יוס חליפות, ויורד עולה היזויגסטער

 כמעט לסכיח וים התוצע, טטוען כמו גדול כה הפרם יסיס חדטיס כמס הכממך יתכן 6יך 6"ככתחילס,
 6חס"5. פירדו מס ול6 5חס"5 טעלו ממקריס רק טתפםכוודקות
 כתכ ל6 סיכוך" סי5יג טעי "לפי טכתכ מס , ירידה ציתכן כמו 6חס"5 עלים טיחכן טכיון כן 06מסתכר
 לטלס ט5ריך דערכין מסוגיך ביררנו ככר למלכה ס% כדוקך, טכתכ מס כתכ ל6 ו6ס כווקף,"מיכול"
 12. לחרי לתמול טל י5יג מערלפי

 bSb לתמול, טל 6חה"5 12 טל הסער לפי סו6 כלסריס 12 לפני פילס ob י5יג טער סדין לפיוכק5רס:
 ולפיל סתגודות, מחמת התוכע, סמוכר מל לחוכתו דוקק ל6ו הו6 וסתנ6י סתנ6י, סממת כ6התובע
 ודוקק כעלמני, מילי פטומי זס סרי לטוכתו סתנ6י כמכרח סל6 כיון מ"מ כפ5, טלqh 5 תנקי סוסנקמר

 פטומי ד"ס 6 סו כ"מ כתומ' כמכו5ר וכו' סמוכר פתם הדכריס וכתחילת סמקת חלות כמעתכטסתנס
 כעלמך מילי פטומי ס"ז התטלומיס, על הים וסתנ5י הקנים סוף על כטעמדו 6כל וכו', כעלמךמילי
 כ. כח כערכין כמכו6ר סדין סורח ודקי תנקי ובלי תנקי, טוס סיס ל6כקילו




