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Jastrow:

ְּפרֹוְסּבֹול,ְּפרֹוְזּבֹול m. (an abbrev. of πρὸς βουλῇ βουλευτῶν, v. (ּבּוְלּבּוֵטיס

ּבּוְלּבּוֵטס,ּבּוְלּבּוֵטיס m. (corrupt. of βουλευτής) senator. Y. Taan. IV, 69ᵃ וב׳ארכינטס (corr. acc.) archont or

senator; v. .Pl—.ּבּוֶלְבֵטס .ּבּוְלּבּוֵטי Gitt. 36ᵇ sq. (explain. ובוטיבוליפרוספרוסבול) (prob. a Babyl. corruption of

בולבוטיבולי πρὸς βουλῇ βουλευτῶν) before the council of senators. Ib. 37ᵃ (as if two words) וכ׳ובו׳בולי
bulé are the rich, bute (as if fr. ,בטט play on (עבט the poor (broken ones).

1. Gittin 36b:2-5

According to this explanation, the Sages instituted that even in the present
the Sabbatical Year would bring a cancellation of debt, despite the fact that by
Torah law the debt still stands. The Gemara asks: But is there anything

like this, where by Torah law the Sabbatical Year does not cancel the
debt, and the Sages instituted that it will cancel? It is as though the Sages
are instructing the debtors to steal from their creditors, as by Torah law they
still owe the money. Abaye says: This is not actual theft; it is an instruction
to sit passively and not do anything. The Sages have the authority to
instruct one to passively violate a Torah law, so long as no action is taken.
Rava says: The Sages are able to institute this ordinance because property

declared ownerless by the court is ownerless. As Rabbi Yitzḥak says:

From where is it derived that property declared ownerless by the court

is ownerless? As it is stated: “And whoever did not come within three

days according to the counsel of the princes and the Elders, all of his

property shall be forfeited, and he shall be separated from the

congregation of the captivity” (Ezra 10:8). Rabbi Eliezer said: The
halakha that property declared ownerless by the court is ownerless is derived
from here: The verse states: “These are the inheritances, which Eleazar

the priest, and Joshua the son of Nun, and the heads of the fathers’

houses of the tribes of the children of Israel distributed for inheritance”

(Joshua 19:51). The Gemara asks: What do the heads have to do with the

fathers? It comes to tell you: Just as fathers transmit anything that

they wish to their children, so too, heads of the nation transmit to the

people anything that they wish. This demonstrates that the court has the
authority to take property from one person and to give it to another;
therefore, the Sages have the authority to decide that all debts are canceled. §

גיטין ל״ו ב:ב׳-ה׳

ומי איכא מידי דמדאורייתא לא
משמטא שביעית ותקינו רבנן

דתשמט

אמר אביי שב ואל תעשה הוא

רבא אמר הפקר ב"ד היה הפקר
דאמר ר' יצחק מנין שהפקר ב"ד היה
הפקר שנאמר (עזרא י, ח) וכל אשר

לא יבוא לשלשת הימים כעצת
השרים והזקנים יחרם כל רכושו

והוא יבדל מקהל הגולה
רבי אליעזר אמר מהכא (יהושע יט,
נא) אלה הנחלות אשר נחלו אלעזר

הכהן ויהושע בן נון וראשי האבות
וגו' וכי מה ענין ראשים אצל אבות

לומר לך מה אבות מנחילין את
בניהם כל מה שירצו אף ראשים

מנחילין העם כל מה שירצו

ב:ב׳:א׳-ד׳:ב׳ל״וגיטיןעלרש"י.2

ומי איכא מידי דמדאורייתא לא משמטא שביעית - בזמן הזה כרבי:
ואמור רבנן דתשמט - ונמצא הלוה גזלן על פיהם:

שב ואל תעשה - והלוה הזה שב ובטל ואינו עושה המצוה לפרוע את חובו ולא עקר ליה בידים וכי
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האי גוונא מותר לעקור דבר מן התורה כגון שופר ולולב ודומיהן ביבמות בהאשה רבה (יבמות דף צ:)
דלא עקירה בידים היא:

רבא אמר - לעולם בין לרבנן דפליגי אדרבי ואמרי שביעית להשמטת מלוה בזמן הזה דאורייתא ותקין
הלל דלא תשמט בין לרבי דאמר לאו דאורייתא ואמור רבנן דתשמט לא תיקשי דבר דבדבר שבממון

אין כאן עקירת דבר מן התורה במקום סייג וגדר דהפקר ב"ד בממון היה הפקר:
יחרם כל רכושו - באנשי כנסת הגדולה כתיב:

מה ענין ראשים אצל אבות - הוה ליה למכתב וראשי המטות: כל מה שירצו - מחלק נכסיו על פיו:

3. Yevamot 89b:7-13

Rav Ḥisda sent a proof to Rabba, in the hand of Rav Aḥa bar Rav Huna:

And can the court not stipulate to uproot something prohibited by

Torah law? But isn’t it taught in a baraita: From when does a man inherit

from his minor wife, who was married off by her mother or brother, as
enacted by the Sages, a marriage that is not valid by Torah law? Beit Shammai

say: From when she stands at her fully developed height, i.e., when she
grows up and reaches the age of maturity. And Beit Hillel say: From when

she enters the wedding canopy. Rabbi Eliezer says: From when she has

sexual relations. As soon as she is considered his wife, all the halakhot of a
wife apply to her. And he inherits from her and becomes impure for her if
she dies, even if he is a priest, and she eats teruma on his account if he is a
priest.
The Gemara first clarifies various details of this baraita….The Gemara returns
to the issue at hand, whether the court can stipulate to uproot something
prohibited by Torah law. In any event the baraita is teaching that he

inherits from her. But here is a case where by Torah law her father, i.e.,
his relatives, as he is dead, inherits from her, as a minor orphan cannot marry
by Torah law, and yet by rabbinic law the husband inherits from her. This
shows that the Sages can uproot a Torah mitzva. The Gemara answers: This is
no proof, as in monetary matters property declared ownerless by the court

is ownerless, and therefore the court can allocate her inheritance as they see
fit. As Rabbi Yitzḥak said: From where is it derived that property

declared ownerless by the court is ownerless? As it is stated: “And

whoever does not come within three days, according to the council of

the princes and the Elders, all his property should be forfeited, and

himself separated from the congregation of the captivity” (Ezra 10:8).
This verse indicates that the court can confiscate anyone’s possessions. Rabbi

Elazar says that the proof that the court can declare property ownerless is
from here: “These are the inheritances that Elazar the priest, and

Joshua, son of Nun, and the heads of the fathers’ houses of the tribes of

the children of Israel distributed for inheritance” (Joshua 19:51). What

do heads have to do with fathers? The expression “the heads of the fathers’
houses of the tribes” is unusual and vague. Rather, this comes to tell you: Just

as fathers bequeath to their sons anything they want to, so too, the

יבמות פ״ט ב:ז׳-י״ג

ַיד ַרב ה ּבְ א ְלַרּבָ ַלח ֵליּה ַרב ִחְסּדָ ׁשְ
ין ַמְתִנין ית ּדִ ר ַרב הוָּנא ְוֵאין ּבֵ ַאָחא ּבַ

ָבר ִמן ַהּתֹוָרה ְוָהַתְניָא ַלֲעקֹור ּדָ
ּתֹו ְקַטּנָה ֵמֵאיָמַתי ָאָדם יֹוֵרׁש ֶאת ִאׁשְ

ֲעמֹוד ּתַ ֶ אי אֹוְמִרים ִמׁשּ ּמַ ית ׁשַ ּבֵ
ל אֹוְמִרים קֹוָמָתּה וֵּבית ִהּלֵ ּבְ

י ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר ה ַרּבִ נֵס ַלחוּּפָ ּכָ ּתִ ֶ ִמׁשּ
א ָלּה ּמֵ ּה וִּמיּטַ ֵעל ְויֹוְרׁשָ ּבָ ּתִ ֶ ִמׁשּ

רוָּמה ִגינֹו ּתְ ְואֹוֶכֶלת ּבְ

ּה ְוָהא ָהָכא ... ָקָתֵני ִמיַהת יֹוְרׁשָ
ַנן ַרּבָ אֹוָרְייָתא ֲאבוָּה יֵָרית ַלּה וִּמּדְ ִמּדְ ּדְ

ַעל יֵָרית ַלּה ּבַ

י ָאַמר ַרּבִ ין ֶהְפֵקר ּדְ ית ּדִ ֶהְפֵקר ּבֵ
ין ֶהְפֵקר ית ּדִ ֶהְפֵקר ּבֵ ִיְצָחק ִמּנִַין ׁשֶ
ת לֹׁשֶ ר לֹא יָבֹא ִלׁשְ ּנֱֶאַמר ּכֹל ֲאׁשֶ ׁשֶ

ֵקִנים יֳׇחַרם ְּ ִרים ְוַהז ָ ֲעַצת ַהׂשּ ַהּיִָמים ּבַ
ַהל ַהּגֹוָלה ֵדל ִמּקְ ּכׇל ְרכוּׁשֹו ְוהוּא ִיּבָ

ה י ֶאְלָעָזר ָאַמר ֵמָהָכא ֵאּלֶ ַרּבִ
ר ִנֲחלוּ ֶאְלָעָזר ַהּכֵֹהן ָחלֹות ֲאׁשֶ ַהּנְ

י ָהָאבֹות ְלַמּטֹות ן נוּן ְוָראׁשֵ ַע ּבִ ִויהֹוׁשֻ
ים ֵאֶצל ָרֵאל ְוִכי ָמה ִעְנַין ָראׁשִ ֵני ִיׂשְ ּבְ

א לֹוַמר ָלְך ָמה ָאבֹות ָאבֹות ֶאּלָ
ּיְִרצוּ ַאף ֶ ֵניֶהם ּכׇל ַמה ׁשּ ַמְנִחיִלין ּבְ
ים ַמְנִחיִלין ֶאת ָהָעם ּכׇל ַמה ָראׁשִ

ּיְִרצוּ ֶ ׁשּ
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heads, i.e., the leaders and judges of the people, bequeath to the people

anything they want to. This shows that the leaders can take property from
one individual and give it to another.

4. Ezra 10:1-9

While Ezra was praying and making confession, weeping
and prostrating himself before the House of God, a very
great crowd of Israelites gathered about him, men,
women, and children; the people were weeping bitterly.
Then Shecaniah son of Jehiel of the family of Elam spoke
up and said to Ezra, “We have trespassed against our God
by bringing into our homes foreign women from the
peoples of the land; but there is still hope for Israel despite
this.-a Now then, let us make a covenant with our God to
expel all these women and those who have been born to
them, in accordance with the bidding of the Lord and of all
who are concerned over the commandment of our God,
and let the Teaching be obeyed. Take action, for the
responsibility is yours and we are with you. Act with
resolve!” So Ezra at once put the officers of the priests and
the Levites and all Israel under oath to act accordingly, and
they took the oath. Then Ezra rose from his place in front
of the House of God and went into the chamber of
Jehohanan son of Eliashib; there, he ate no bread and
drank no water, for he was in mourning over the trespass
of those who had returned from exile. Then a
proclamation was issued in Judah and Jerusalem that all
who had returned from the exile should assemble in
Jerusalem, and that anyone who did not come in three
days would, by decision of the officers and elders, have his
property confiscated and himself excluded from the
congregation of the returning exiles. All the men of Judah
and Benjamin assembled in Jerusalem in three days; it was
the ninth month, the twentieth of the month. All the
people sat in the square of the House of God, trembling on
account of the event and because of the rains.

עזרא י׳:א׳-ט׳

֣ית ֔ל ִלְפֵנ֖י ּבֵ ֤ל ֶעְזָרא֙ וְּכִהְתַוּדֹתֹ֔ו ּבֶֹכה֙ וִּמְתַנּפֵ ּלֵ וְּכִהְתּפַ
֤ים ָרֵא֜ל ָקָה֣ל ַרב־ְמאֹ֗ד ֲאָנׁשִ ׂשְ צוּ֩ ֵאָל֨יו ִמּיִ ָהֱאלִֹה֑ים ִנְקּבְ

ה־ֶבֶֽכה׃ {פ} ֽי־ָבכ֥וּ ָהָע֖ם ַהְרּבֵ ים֙ ִוֽיָלִד֔ים ּכִ ְוָנׁשִ
ֵנ֤י (עולם) [ֵעיָלם֙] ַוּיֹ֣אֶמר ַכְניָ֨ה ֶבן־ְיִחיֵא֜ל ִמּבְ ַוּיַַ֩ען֩ ׁשְ
֥ים נְׇכִרּיֹ֖ות ב ָנׁשִ ְלֶעְזָר֔א ֲאַנְ֙חנוּ֙ ָמַעְ֣לנוּ ֵבאלֵֹה֔ינוּ ַוּנֹׁ֛שֶ

֣ה ָרֵא֖ל ַעל־זֹֽאת׃ ְוַעּתָ ֛ה יֵׁש־ִמְקֶו֥ה ְלִיׂשְ ֣י ָהָאֶ֑רץ ְוַעּתָ ֵמַעּמֵ
֜ים ְוַהּנֹוָל֤ד ֵמֶהם֙ ִר֣ית ֵל֠אלֵֹה֠ינוּ ְלהֹוִצ֨יא ׇכל־ָנׁשִ ִנְֽכׇרת־ּבְ

ִמְצַו֣ת ֱאלֵֹה֑ינוּ ְוַכּתֹוָר֖ה ֲעַצ֣ת ֲאדָֹנ֔י ְוַהֲחֵרִד֖ים ּבְ ּבַ
ֽה׃ {פ} יֵָעׂשֶ

ֽה׃ {פ} ְ֑ך ֲחַז֖ק ַוֲעׂשֵ ָב֖ר ַוֲאַנְ֣חנוּ ִעּמָ ֽי־ָעֶל֥יָך ַהּדָ ק֛וּם ּכִ
ָרֵא֗ל ֜ם ְוׇכל־ִיׂשְ ֵרי֩ ַהּכֲֹהִנ֨ים ַהְלִוּיִ ֣ע ֶאת־ׂשָ ּבַ ַוּיׇָ֣קם ֶעְזָר֡א ַוּיַׁשְ

֣ית ְפֵני֙ ּבֵ ֵבֽעוּ׃ ַוּיׇָ֣קם ֶעְזָר֗א ִמּלִ ָ ׁשּ ֶּ֖ה ַוּיִ ָב֥ר ַהז ּדָ ַלֲעׂשֹ֛ות ּכַ
֗ם ֑יב ַוּיֵֶ֣לְך ׁשָ ן־ֶאְליָׁשִ ֖ת ְיהֹוָחָנ֣ן ּבֶ ּכַ ָהֱֽאלִֹה֔ים ַוּיֵֶ֕לְך ֶאל־ִלׁשְ

֖ל ַעל־ַמַ֥על ֥י ִמְתַאּבֵ ָת֔ה ּכִ ֶלֶ֤חם לֹֽא־ָאַכל֙ וַּמִ֣ים לֹֽא־ׁשָ
ֵנ֣י ַהּגֹוָל֔ה ַל֗ ִם ְלכֹל֙ ּבְ יהוָּד֣ה ִוירֽוּׁשָ ַהּגֹוָלֽה׃ ַוּיֲַעִב֨ירוּ קֹ֜ול ּבִ

ת ַהּיִָמ֗ים לֹׁ֣שֶ ֨ר לֹֽא־יָבֹ֜וא ִלׁשְ ָלֽ ִם׃ ְוכֹל֩ ֲאׁשֶ ֵב֖ץ ְירוּׁשָ ְלִהּקָ
ֵד֖ל ֵקִנ֔ים יֳׇחַר֖ם ּכׇל־ְרכוּׁשֹ֑ו ְוה֥וּא ִיּבָ ְּ ִרים֙ ְוַהז ָ ֲעַצ֤ת ַהׂשּ ּכַ

ַה֥ל ַהּגֹוָלֽה׃ {פ} ִמּקְ
ת לֹׁ֣שֶ ַל֜ ִם ִלׁשְ ֽי־ְיהוָּדה֩ וִּבְניִָמ֨ן ׀ ְירוּׁשָ ְבצ֣וּ ׇכל־ַאְנׁשֵ ּקָ ַוּיִ
ב֣וּ חֶֹ֑דׁש ַוּיֵׁשְ ִר֣ים ּבַ ֶעׂשְ יִע֖י ּבְ ׁשִ ַהּיִָמ֗ים ה֛וּא חֶֹ֥דׁש ַהּתְ

ָב֖ר ֣ית ָהֱאלִֹה֔ים ַמְרִעיִד֥ים ַעל־ַהּדָ ְרחֹוב֙ ּבֵ ׇכל־ָהָע֗ם ּבִ
ִמֽים׃ {פ} ׁשָ וֵּמַהּגְ

5. Joshua 19:48-51

That was the portion of the tribe of the Danites, by their
clans—those towns, with their villages. When they had
finished allotting the land by its boundaries, the Israelites
gave a portion in their midst to Joshua son of Nun. At the
command of the LORD they gave him the town that he
asked for, Timnath-serah in the hill country of Ephraim;
he fortified the town and settled in it. These are the
portions assigned by lot to the tribes of Israel by the priest

יהושע י״ט:מ״ח-נ״א

חָֹת֑ם ֶהָעִר֥ים ָהֵאּ֖לֶה ּפְ ֥ה ְבֵני־ָד֖ן ְלִמׁשְ זֹ֗את ַנֲחַל֛ת ַמּטֵ
ְוַחְצֵריֶהֽן׃ {ס}         ַוְיַכּל֥וּ ִלְנחֹל־ֶאת־ָהָאֶ֖רץ ִלְגבוּלֶֹת֑יָה
֨י תֹוָכֽם׃ ַעל־ּפִ ן־נ֖וּן ּבְ ַ֥ע ּבִ ָרֵא֧ל ַנֲחָל֛ה ִליהֹוׁשֻ נ֨וּ ְבֵני־ִיׂשְ ּתְ ַוּיִ

ְמַנת־ֶסַ֖רח ָא֔ל ֶאת־ּתִ ֣ר ׁשָ ְיהָֹו֜ה ָנְ֣תנוּ לֹ֗ו ֶאת־ָהִעיר֙ ֲאׁשֶ
ָחלֹ֡ת ה ַהּנְ ּֽה׃ ֵאּ֣לֶ ב ּבָ ְבֶנ֥ה ֶאת־ָהִע֖יר ַוּיֵׁ֥שֶ ַה֣ר ֶאְפָרִ֑ים ַוּיִ ּבְ

֣י ָהָאבֹ֣ות ן־נ֟וּן ְוָראׁשֵ ַ֪ע ּבִ ֣ר ִנֲחל֣וּ ֶאְלָעָז֣ר ַהּכֵֹה֣ן ׀ ִויהֹוׁשֻ ֲאׁשֶ
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Eleazar, Joshua son of Nun, and the heads of the ancestral
houses, before the LORD at Shiloh, at the entrance of the
Tent of Meeting. When they had finished dividing the
land...

ַ֖תח לֹה֙ ִלְפֵנ֣י ְיהָֹו֔ה ּפֶ ׁשִ גֹוָר֤ל ׀ ּבְ ָרֵא֨ל ׀ ּבְ ֵני־ִיׂשְ ְלַמּטֹות֩ ּבְ
֖ק ֶאת־ָהָאֶֽרץ׃ {פ} אֶֹ֣הל מֹוֵע֑ד ַוְיַכּל֕וּ ֵמַחּלֵ

6. Moed Katan 16a

And from where do we derive that the court may

declare the property of one who does not obey its
orders as ownerless? As it is written: “And that

whoever would not come within three days,

according to the counsel of the princes and the

Elders, all his substance shall be forfeited [yaḥoram]

and himself separated from the congregation of the

exiles” (Ezra 10:8).

מועד קטן טז עמוד א
ר לֹא יָבֹא ְכִתיב ְוׇכל ֲאׁשֶ ַמְפְקִריַנן ִנְכֵסיּה ּדִ וְּמָנַלן ּדְ

ֵקִנים יֳׇחַרם ּכׇל ְרכוּׁשֹו ְּ ִרים ְוַהז ָ ֲעַצת ַהׂשּ ת ַהּיִָמים ּבַ לֹׁשֶ ִלׁשְ
ַהל ַהּגֹוָלה ֵדל ִמּקְ ְוהוּא ִיּבָ

בעמודלודףגיטיןמסכתהרשב"אחידושי.7
ומי איכא מידי דמדאורייתא לא משמטא ומתקני רבנן דתשמט, נ"ל דמשום שצריך לומר משמט אני

הוה ס"ל למקשה דהיינו עקירה ואינו שב ואל תעשה, ולפיכך אמר אביי שב ואל תעשה הוא ולא

קאמר שב ואל תעשה שאני כלומר אין זה אלא שב ואל תעשה שאין עיקר הדבר אלא שאומרין לזה אל

תגבה חובך, ורש"י ז"ל פי' בענין אחר.

רבא אמר הפקר ב"ד הפקר. אקושיא קמייתא דאקשי' ומי איכא מידי דמדאורייתא משמטא שביעית

ומתקני דלא תשמט קאי, ואוקמה אפי' כרבנן דפליגי עליה דרבי לומר דשמיטה בזמן הזה דאורייתא

ואפ"ה אתא הלל והתקין פרוזבול דהפקר ב"ד הפקר כדדריש לה מקראי ואזיל, והכא נמי אפקורי

אפקר הלל ממונו של לוה לגבי מלוה ומגבי ליה וכן פרש"י ז"ל דאקושיא קמייתא קאי, ומינה שמעי'

וכן מוכח מקרא דאלה הנחלותשבא לידו,יפה להפקיר ממון מזה ולזכותו לזה אפי' קודםדכח ב"ד

אשר נחלו דמה אבות מנחילין ואומרים שדה פלוני לפלוני וזכה בו מיד ואף קודם שבא לידו אף

ראשים מנחילין לכל מי שירצו ואומרין ממון ראובן יהא לשמעון וזוכה בו שמעון מעתה.

Mishneh Torah, The Sanhedrin and the Penalties

within their Jurisdiction 24:6

Similarly, at all times, a court has the prerogative to declare
money belonging to others as ownerless. It may destroy
those funds or give them to whomever they see fit to close
any breaches in the faith and to strengthen its observance
or to penalize a stubborn and difficult person. The Book of
Ezra 10:8 states: "Whoever fails to come in three days
according to the advice of the officers and the elders will
have all of his property confiscated." From this we learn

המסוריןוהעונשיןסנהדריןהלכותתורה,משנה.8

להם כ״ד:ו׳

להפקיר ממון שיש לו בעליםלדיין תמידוכן יש

כפי מה שיראה לגדור פרצות הדתומאבד ונותן

ולחזק הבדק או לקנוס אלם זה והרי הוא אומר

וכל אשר לא יבוא לשלשת הימים כעצתבעזרא
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that when a court declares property ownerless, their
declaration is effective.

השרים והזקנים יחרם כל רכושו מכאן שהפקר בית

דין הפקר.

י׳ח,כ״ד:ז,להםהמסוריןוהעונשיןסנהדריןהלכותתורה,משנה.9

וכן יש לדיין לנדות ולהחרים מי שאינו בן נידוי כדי לגדור פרץ כפי מה שיראו לו והשעה צריכה לכך

ויאמר שנידהו והחרימהו על דעתו ויפרסם חטאו ברבים שנאמר אורו מרוז אמר מלאך ה' אורו ארור

יושביה כי לא באו לעזרת ה'.

וכן יש לדיין לעשות מריבה עם הראוי לריב עמו ולקללו ולהכותו ולתלוש שערו ולהשביע באלהים

בעל כרחו שלא יעשה או שלא עשה שנאמר ואריב עמם ואקללם ואכה מהם אנשים ואמרטם ואשביעם

באלהים.

כל אלו הדברים לפי מה שיראה הדיין שזה ראוי לכך ושהשעה צריכה ובכל יהיו מעשיו לשם שמים
ואל יהיה כבוד הבריות קל בעיניו שהרי הוא דוחה את לא תעשה של דבריהם וכל שכן כבוד בני
אברהם יצחק ויעקב המחזיקין בתורת האמת שיהיה זהיר שלא יהרס כבודם אלא להוסיף בכבוד

המקום בלבד שכל המבזה את התורה גופו מחולל על הבריות והמכבד את התורה גופו מכובד על
הבריות ואין כבוד התורה אלא לעשות על פי חוקיה ומשפטיה.

בעמודפטדףיבמותמסכתהריטב"אחידושי.10
הפקר ב"ד הפקר שנאמר וכל אשר לא יבא. ופסק הרמב"ם ז"ל דה"ה לכל ב"ד חשוב בכל מקום ובכל

זמן וכדאמרינן במס' משקין (ט"ז א') ומנלן דמפקרינן, ומכאן סמך להכרזות שנהגו במלכותינו כי מפני

שיש בו תיקון ללקוחות ולמוכרים מפקיעים זכותו של מערער מפני שלא מיחה. 

יטסימןיפרקיבמותמסכתשלמהשלים.11
יט. דין דהפקר ב"ד הפקר, אפי' להפקיע ממון של אחר, ולהחליט ביד חבירו:

אמר ר' יצחק (פ"ט ע"ב) מניין שהפקר ב"ד הפקר, שנא' (עזרא י', ח') כל אשר לא יבא לשלשת

הימים, בעצת השרים והזקנים, יחרם כל רכושו וגו', ר' אלעזר אמר מהכא (יהושע י"ט, נ"א) אלה

הנחלות אשר נחלו אלעזר הכהן, ויהושע בן נון, וראשי האבות למטות ב"י וגו', וכי מה עניין ראשים

ונראה דהאאצל האבות, אלא מה אבות מנחילין לכל מי שירצו, אף ראשים מנחילין לכל מי שירצו,

, ולא תימא, דווקאדר"א עדיף דילפינן מיניה, שיוכלו להפקיע ממון של אחר ולהחליט לחבירו

שיכולים להפקיר אותו, או להחרימו, וכת' הרמב"ם (ה' סנהדרין פכ"ד ה"ו) דה"ה לכל ב"ד חשוב,

בכל מקום, ובכל זמן, כדאמרי' במסכ' מ"ק (ט"ז ע"א) וכו' מנלן דמפקרינן, וכתב הריטב"א, מכאן

סמוך להכרזת שנהגו במלכותינו, כי מפני שיש בו תיקון ללקוחות, ולמוכרים, מפקיעין זכותו של
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מערער לגמרי, מפני שלא מיחה: 

בסימןמשפטחושןערוךשולחן12

בית דין מכין ועונשין לצורך שעה ובו סעיף א:

כל ב"ד אפילו אינם סמוכים בא"י אם רואים שהעם פרוצים בעבירות (ושהוא צורך שעה) (טור) דנין בין מיתה

בין ממון בין כל דיני עונש ואפילו אין בדבר עדות גמורה ואם הוא אלם חובטים אותו ע"י עכו"ם

(ויש להם כח להפקיר ממונו ולאבדו כפי מה שרואים לגדור פרצת הדור) (טור בשם הרמב"ם בפרק כ"ד

מסנהדרין)

וכל מעשיהם יהיו לשם שמים ודוקא גדול הדור או טובי העיר שהמחום ב"ד עליהם:

והפקרן הפקר כפי המנהג אע"פ שישהגה וכן נוהגין בכל מקום שטובי העיר בעירן כב"ד הגדול ומכין ועונשין

חולקין וס"ל דאין כח ביד טובי העיר באלה רק להכריח הציבור במה שהיה מנהג מקדם או שקבלו עליהם

מדעת כולם אבל אינן רשאין לשנות דבר במידי דאיכא רווחא להאי ופסידא להאי או להפקיע ממון שלא

וכ"ש אם קבלום עליהם לכל דבר כןמדעת כולם (מרדכי פרק הגוזל בתרא) מ"מ הולכין אחר מנהג העיר

נ"ל (וע' בי"ד סי' רכ"ח דיני תקנות וחרמי צבור) כתבו האחרונים בתשובותיהם דמי שנתחייב מלקות יתן

ארבעים זהובים במקום מלקות (מהרי"ו סי' קמ"ז ומהר"ם מריזבורג) ולאו דינא קאמר אלא שהם פסקו כך

לפי שעה אבל ביד הב"ד להלקותו או ליטול ממון כפי ראות עיניהם לפי הענין למיגדר מלתא (וע"ל ריש סי'

תכ"ה בהג"ה):
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