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 שלח לחבירו סחורה ברכבת וניזוק

ובו יבואר: א. שולח סחורה לחבירו, ונאנסה בדרך. ב. שולח 

סחורה שניזוק בקנס מהרשויות עבור הסחורה, מי משלם את 

  הקנס. 

  הנידון

בעל מלון בהרי האלפים. צלצל אלי ידיד, שגם הוא מנהל מלון "אני 

בהרי האלפים, וביקש ממני, היות וחסרים לו מוצרי מזון, שאעשה לו 

טובה ואשלח לו מוצרים אלו ברכבת, וישלם לי על עלותם. אני לא 

סוחר במוצרי מזון, ועשיתי לו טובה. גם סיכמנו שלא אקח ממנו אלא 

לא ארויח. כדי שירויח הוצאות משלוח,  כמה שעלתה לי הסחורה ו

אמר לי, שאשלח אותם במזודה, ואניח אתם באחת הקרונות, והוא 

ימתין למשלוח בתחנה. כיון שלא היה לי מזודה בבית המלון שאין 

לי צורך בה, ובהרי האלפים אין אפשרות לקנות מזודה וכדו', ארזתי 

ידי המבקר את הכל בקופסה, ושלחתי. לצערי נתפסה החבילה על 

ברכבת. הוא החרים את הסחורה, ומלבד זאת חייב אותי לשלם קנס, 

כיון ששם השולח היה כתוב על החבילה. ידידי טוען, שאני אשם 

במה שקרה, כיון שלא ארזתי את החבילה בדרך שאינה מעוררת 

חשד. אני טוען שהוא לא אמר לי שלא אשלח אם לא אמצא מזודה, 

וי שישלם את את כל ההפסדים. מי צודק ואינני רגיל בזה, לכן רא

  בטענתו. והאם הוא חייב לשלם על הסחורה".

  תשובה

על שווי הסחורה ישלם הלוקח תשלום מלא. ועל הנזק, אם 

המוכר עשה זאת לשם רווח, פטור הלוקח מהנזק. ואם עשה לו 

טובה, יש לבצע ביניהם את תשלום הנזק, וישלם הלוקח חצי 

  הנזק.

  ביאור התשובה

  דמההק

יש לציין, שאין היתר לגנוב דמי משלוח, דגזל גוי וגנבת גוי אסורים 

מהתורה, ואפילו טעות גוי בזמן הזה אסורים מגויים שהם בני תרבות 

ושומרים על נימוסי תרבות, ויש איסור תורה להטעותם, כמו שביארנו 

באריכות בסימן קנג, ואין בדברינו דלהלן היתר לעשות כן, אלא אנו 

  ל הדין ודברים בינם, בלבד.דנין ע

תשלום על  –לא אמר לו אל תשלח אלא במזודה 

  הסחורה

בראשית נברר מה הדין באופן שלא אמר לו הקונה שישלח במזודה, 

והשולח לא ידע ושלח בארגז, מי חייב בנזקין. והנה, על עלות 

הסחורה, בודאי חייב הקונה, שכיון שאמר לו לשלוח ברכבת פלוני, 

בתשלום הסחורה, שהרי הוציא ממון על פיו, והלכה כבר נתחייב 

פסוקה היא בדיני שואל בחושן משפט (שמ, ה) וז"ל המחבר "אמר 

לו השואל: שלחה לי ביד בני או ביד עבדי או ביד שלוחי, או ביד בנך 

או ביד עבדך העברי או ביד שלוחך, או שאמר לו המשאיל: הריני 

חך, או ביד בני או ביד עבדי משלחה לך ביד בנך או עבדך או ביד שלו

העברי או ביד שלוחי, ואמר לו השואל: שלח, ושלחה ומתה בדרך, 

הרי זה חייב." ע"כ. והוא הדין בקונה ולוקח שקיבל כל האחריות 

  עליו.

והטעם שחייב, כתב בנתיבות המשפט (שם, ביאורים ס"ק יא) בשם 

מר תן הר"ן, שכל שהוציא ממון על פיו, חייב מדין ערב, כמו שאו

מנה לפלוני ואתחייב אני לך, כמו כן בנידון זה שאמר לו שיניח 

ברכבת ויתחייב לו. ועוד דמילתא דפשיטא היא, דאין לך אדם 

ששולח סחורה ברכבת לבקשת חבירו, אם הלוקח לא מקבל עליו את 

אחריות, אלא אם כן המוכר הולך עם הסחורה, אז אחראי המוכר 

זאת למטרת רווח. דדוקא על הנזק  לסחורה. ואפילו אם המוכר עשה

  דלהלן, יש הבדל בזה כמבואר להלן, אבל לא על תשלום הסחורה.

העולה מזה: באמר לו שלח סתם ברכבת, חייב הלוקח על 

הסחורה מיד שהניחה ברכבת, ואפילו אם המוכר עשה זאת 

  למטרת רווח.

  תשלום על הנזק –לא אמר לו אל תשלח אלא במזודה 

רם למשלח, לכאורה היה נראה דאין לחייב את אבל על הנזק שנג

הלוקח, דהרי אין זה אלא גרמא בעלמא, שנגרם נזק למשלח מחמתו. 

ואפילו גרמא אינו, אלא גרמא דגרמא בעלמא. ומכל מקום ידוע דברי 

קצות החושן שממדת חסידות יש לשלם כל גרמא, דז"ל קצות החושן 

מין אפילו בדיני (לב, א) "וכמה מיני גרמא איכא, שנפטר מתשלו

שמים, ואילו עונש ודאי אית ליה אפילו בגורם דגורם, והוא פשוט" 

עכ"ל. ואין זה חיוב אלא ממלתא דחסידות. ואפילו לפי דבריו אין 

ברור לי שבנידון דידן חייב, דדלמא מזלא דמשלח גרם, ולא בכל מילי 

  דגרמא קאמר לה קצות החושן. זה הנראה לכאורה.
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דון דידן נראה דחייב הלוקח גם בתשלום הנזק. אבל מכל מקום בני

דהנה, בנידון דידן השולח לא עשה זאת על מנת להרויח, אלא עשה 

טובה לחבירו, לפיכך, ללא ספק, התנה עמו, שכל נזק שיגרם מחמת 

זה, ישלם לו הלוקח, דלא יתכן שגם יעשה טובה, וגם ינזק שלא 

סכים לשלוח לו באשמתו, ובדברים הללו אנן סהדי שעל דעת כן ה

  כהתנה דמי. -את הסחורה, ואפילו שלא התנה 

העולה מזה: אמר לו שלח ברכבת סתם, וניזוק בקנס. אם השולח 

עשה זאת למטרת רווח, פטור הלוקח. ואם עשה לו טובה, חייב 

  הלוקח בקנס המשלח.

  אם אמר לו אל תשלח אלא במזודה

, מחשש אבל באופן שאמר לו בפירוש, אל תשלח אלא עם מזודה

שיתפסו את הסחורה. בנידון זה הקונה פטור מכל וכל. שהרי לא אמר 

לו לתת ממונו ביד פלוני אלא באופן מסויים, ולא נעשה ערב אלא אם 

יעשה כדבריו, וכיון שלא עשה כדבריו, ושלח שלא במזודה, לא 

התחייב הקונה בתשלום הסחורה עד שיגיע לידו, ואין צריך לומר 

ק שגרם למשלח על ידו, אפילו אם עשה זאת דפטור מתשלום הנז

  שלא למטרת רווח.

העולה מזה: אם התנה עמו, שלא ישלח אלא במזודה, מחשש 

שיתפסו אותו, ושלח בחבילה, פטור הלוקח, הן מתשלום 

  הסחורה והן מהקנס, ואפילו שהמשלח עשה זאת בטובה לחבירו.

  באופן שרק הזכיר לו שראוי לשלוח במזודה

ידן שלא עשה עמו תנאי ממש, יש להסתפק מאוד, כיון אבל בנידון ד

שלא התנה עמו בפירוש שלא ישלח אלא על ידי מזודה, אלא הזכיר 

לו זאת. באופן זה, יש צד לומר שלא הקפיד בזה, אלא מראה מקום 

הוא לו לכתחלה, ולא קפידה היא, לפיכך אם לא מצא מזודה, נמי 

לו לפחות לשאול שוב את  ערב הוא. או דלמא, כיון שהזכיר לו, היה

הקונה האם הוא קפידה, או דלמא, כל כך הוה פשיטא ליה שמחמת 

  נחיצות המצרכים הקונה לא מקפיד בזה, ולכן לא שאלו.

ונראה, דבנידון זה אי אפשר לפסוק דין מוחלט, כי הוא תלוי באיזה 

  אופן אמר לו, ובאיזה לשון אמר לו, ולעולם לא נדע מה לדון כאן.

ה, שעל שווי הסחורה ישלם הלוקח תשלום מלא, כיון שרק לכן נרא

אם היה תנאי ממש שיניח במזודה פטור, ולא היה תנאי ממש. ועוד 

שהוציא ממון על פיו. ועל הנזק, אם המוכר עשה זאת לשם רווח 

פטור הלוקח מהנזק. ואם עשה לו טובה, יש לבצע ביניהם את תשלום 

  הנזק, וישלם הלוקח חצי הנזק.

מזה: כיון שרק הזכיר לו את המזודה, יש להסתפק באיזה  העולה

לשון אמר לו, ולעולם לא נדע איך לדון בזה, לפיכך יש לעשות 

פשרה ביניהם, ועל שווי הסחורה ישלם הלוקח תשלום מלא. ועל 

הנזק, אם המוכר עשה זאת לשם רווח, פטור הלוקח מהנזק. ואם 

זק, וישלם הלוקח עשה לו טובה, יש לבצע ביניהם את תשלום הנ

  חצי הנזק.

  דינים העולים

באמר לו שלח סתם ברכבת, חייב הלוקח על הסחורה   .א

מיד שהניחה ברכבת, ואפילו אם המוכר עשה זאת 

  למטרת רווח.

אמר לו שלח ברכבת סתם, וניזוק בקנס. אם השולח   .ב

עשה זאת למטרת רווח, פטור הלוקח. ואם עשה לו 

 טובה, חייב הלוקח בקנס המשלח.

אם התנה עמו, שלא ישלח אלא במזודה, מחשש   .ג

שיתפסו אותו, ושלח בחבילה, פטור הלוקח, הן 

מתשלום הסחורה והן מהקנס, ואפילו שהמשלח עשה 

 זאת בטובה לחבירו.

כיון שרק הזכיר לו את המזודה, יש להסתפק באיזה   .ד

לשון אמר לו, ולעולם לא נדע איך לדון בזה, לפיכך יש 

על שווי הסחורה ישלם הלוקח לעשות פשרה ביניהם, ו

תשלום מלא. ועל הנזק, אם המוכר עשה זאת לשם רווח, 

פטור הלוקח מהנזק. ואם עשה לו טובה, יש לבצע 

 ביניהם את תשלום הנזק, וישלם הלוקח חצי הנזק.

  

 חכמה וגליונות איש חסד היהגליונות משך 
בינת המשפט, אנו מפרסמים בכל שבוע גליון עם גליון מלבד 

ביאור על המשך חכמה, וכן גליון עם סיפורים מדהימים של 

  איש החסד.
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