
 צ"ב תשובה לשאלתך. מ
 כמו כן, מצורף עלון פרשת השבוע "חמדת ימים".

 אם ברצונך לקבלו בכל שבוע אנא שלח דוא"ל
 וציין בשדה הנושא כי ברצונך להצטרף כמנוי באנגלית או בעברית על פי העדפתך. 

 info@eretzhemdah.orgכתובת למשלוח דוא"ל: 
 

 אם ברצונך לקבל מידעון תקופתי ובו פירוט בנושאים שונים של פעילות "ארץ חמדה"
 אנא ציין מען למשלוח דואר )רגיל(.
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  עדים על מכירת חמץ: נושא

 4818 :מסמך

   :מייל-אי
 

 
 :  שאלה

 

 ?ם יש צורך בעדים במכירת חמץהא

 
 : תשובה 

 
מעיקר הדין אין צורך בעדים על מכירה, כי בדיני ממונות הכלל הוא שלא אברי סהדי אלא לשקרי, ולכן אין צורך בעדים על 

 הקניינים, ואף השטר כיוון שהוא חתום על ידי הרב שמונה כשליח למכור הרי הוא מועיל. 
ד עדים, צריך עדים שאינם מוכרים את חמצם אמנם יש שנהגו להביא עדים לרווחא דמילתא. אך יש לציין שאם רוצים להעמי

במכירה זו, כי אם הם מוכרים את חמצם במכירה זו נמצא שהם נוגעים בעדותם. ולכן יש שנמנעו מלהעמיד עדים על 
 המכירה מחשש זה, כי אם יתברר שהעדים פסולים ייתכן שהם יפסלו את השטר בחתימתם עליו כדין שטר המזויף מתוכו. 

לא להעמיד עדים על המכירה, אלא אם כן יכול להביא עדים כשרים שאינם מוכרים את חמצם במכירה  ולכן למעשה עדיף
 .זו
 
 
 

 

 בברכת התורה,

 רבני "ארץ חמדה"
 מכון גבוה ללימודי יהדות בירושלים

 בשיתוף עם המרכז לשרותים רוחנים בתפוצות.
 

 כולל "ארץ חמדה"
 מוסמכים לרבנות ובוגרי צבא הלומדיםמכשיר דור חדש של תלמידי חכמים 

 לקראת קבלת תואר "ידין ידין" וכושר לדיינות מאת הרבנות הראשית לישראל.
 תוך כדי לימודיהם משרתים הרבנים הצעירים את הציבור בארץ ובתפוצות בתחומים רבים.

  ,ירושליםפינת ר' חייא, קטמון,  2ברח' ברוריה הנך מוזמן לבקר בבית מדרשנו 
 .ולהנות מדברי התורה המופיעים בו  "ארץ חמדה"ו/או לבקר באתר 
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