
 הפקר בית דין הפקר 

מצינו בהרבה מקומות בש"ס, כלל של 'הפקר בית דין הפקר'. והיינו דיש כח   (א

ושליטה לב"ד על ממון של ישראל, וניתן רשות בידם להפקיר ממון של  

 ישראל. 

מצינו ג: סוגים וציורים של הפקר בית דין הפקר. א( לתיקון עולם, ב( ולהנצל   ( ב

 וליקנס. מאיסורים, ג( לענוש 

מאימתי אדם יורש את אשתו קטנה? בית   יבמות דף פט:ע'  -לתיקון עולם  ( ג

הלל אומרים משתכנס לחופה. והא הכא, דמדאורייתא אבוה ירית לה, 

 הפקר ב"ד הפקרומדרבנן ירית לה בעל? 

דשבעית בזמן הזה דרבנן, והקשה הגמרא, "מי איכא מידי    גיטין לו:וע' עוד  ( ד

ותקינו רבנן דתשמט זכר לשביעית? רבא אמר,  דמדאורייתא אינו משתמט, 

 הפקר ב"ד הפקר 

אמר רב חסדא יכילנא למיפסלינהו לכולי גיטי דעלמא   בגיטין, כ.ועוד שם  (ה

אמר לי רבא מאי טעמא? אילימא משום דכתיב 'וכתב', והכא איהי קא כתבה  

ליה? ודילמא אקנויי אקנו ליה רבנן! וע' רש"י שם, 'ההוא זוזא מדידה והוי  

הנה מצינו הפקר ב"ד כדי להינצל    דהפקר ב"ד הפקר'אן דיהיב ליה איהו  כמ

 מאיסור כדי לאשוייה גיטא.

ע' מועד   ליענש ולקנוס,וגם מצינו דב"ד משתמשים בכח של 'הפקר ב"ד' כדי  ( ו

קטן טז. דמאן דלא ציית דינא, 'מפקרינן נכסיה', וע' רש"י "דמאן דלא ציית להו  

 פקר ב"ד הפקר"לרבנן יחרם הוא וכל רכושו דה

"שאלת עוד, קהל שעשו תקנה  תשובת הרשב"א חלק א', אלף רו,וע'  ( ז

מחמת הפריצים שכל מי שיקדש אשה שלא במעמד י' שלא יהא קדושין  

תשובה: שורת הדין נראה  קדושין, הודיעני אם יש כח ביד הקהל לעשות כן? 

יר. ואם  לי בברור שרשאין בני העיר לעשות כן, ובלבד שיסכימו בכך אנשי הע

יש שם תלמיד חכם ולא הסכים עמהם, לא. והטעם מזה לפי שהצבור יכולין  

ונמצא כמקדש בממון שאינו שלו, וכמו שאמרו  להפקיר ממונו של זה

בתלמוד אפקעינהו רבנן לקידושי מיניה. והצבור כבית דין של בני עירם יכולין  

הפקר מדבר  והפקר בית דין  להפקיר ממון אם ראו בדבר תקנה לבני עירם, 

 תורה."

מובא בהלכה דגם בזמה"ז יש כח בבית דין   חושן משפט ס' ב', הלכה א',וע'  ( ח

של עיר להפקיר ממון, וגם טובי העיר וציבור יש להם כח ב"ד להפקיר ממון  

 ישראל ע"ש. 

בענין פרוזבול, "ומי איכא  ע' גיטין לו.מהו המקור של הפקר ב"ד הפקר?  ( ט

מידי דמדאורייתא משמטא שביעית והתקין הלל דלא משמטא? אמר אביי,  



הזה ורבי היא, דהשמטת כספים בזמה"ז הוי רק דרבנן. עוד  בשביעית בזמן 

הקשו, איפכא, מי איכא מידי דלא משמטא, ותיקון רבנן זכר לשביעית 

דמשמטת? ות' רבא דהפקר ב"ד הוי הפקר. דאמר רבי יצחק, וכל אשר לא  

יבוא לשלשת הימים כעצת השרים והזקנים יחרם כל רכושו והוא יבדל מקהל  

ר אמר מהכא, אלה הנחלות אשר נחלו אלעזר הכהן ויהושע  הגולה. רבי אליעז 

בן נון וראשי האבות וכי מה ענין ראשים אצל אבות? לומר לך מה אבות 

 מנחילין את בניהם כל מה שירצו אף ראשים מנחילין העם כל מה שירצו". 

]ובאמת הדוגמא הראשונה הוי ענין של עונש כמו סירב ב"ד הנמצא במועד   ( י

 י הוי ענין תקנה, דהוא כעין ירושה כמו ביבמות[ קטן, והמקור השנ

גיטין לו. וז"ל "אקושיא  רשב"אמהו הכח של 'הפקר בית דין הפקר'? ע'  (יא

קמייתא דאקשינן ומי איכא מידי דמדאורייתא משמטא שביעית ומתקני דלא  

ואקמה אפי' כרבנן דפליגי עליה דר' ואפ"ה אתא הלל והתקין   -תשמט קאי

להפקיר ממון מזה  ומינה שמעי' דכח ב"ד יפה  -פקרפרוזבול דהפקר ב"ד ה

אפי' קודם שבא לידו וכן מוכח מקרא דאלה הנחלות אשר נחלו   ולזכותו לזה

דמה אבות מנחילין ואמרים שדה פלוני לפלוני וזכה בו מדי ואף קודם שבא  

וזוכה  לידו, אף ראשים מנחילין לכל מי שירצו ואמרין ממון ראובן יהא לשמעון 

 "מעתה בו שמעון

והיינו, דהפקר ב"ד שמשתמשין לצורך תקנות, אינו רק הפקעה, אלא כח  ( יב

 ממש להנחיל, ליטול מזה וליתן לזה.  

בבא בתרא, נ"ד: ודף ק' ע"א, "וכל היכא דאמרינן הפקר   רבינו יונהאבל ע'  ( יג

בית דין הפקר בעל הנכסים איבד זכותו על ידי הפקר בית דין, והרי הן כדבר  

אבל אינו זוכה בו ות לחברו להחזיק בו ברשות בית דין, שאינו שלו ויש רש

]ולכאורה לפי דבריו, רבא רק תירץ קושיא   ".בדבור בית דין עד שיחזיק

בתרייתא דהפקר ב"ד כדי להתשמט, ולא קושיא קמייתא דתיקנו על שמיטה  

 דאורייתא דלא משתמט[ 

עכ"פ אחר שבא  ולפי דבריו, לא מצינו דיש לב"ד כח 'ליתן' אלא להפקיע, אבל  ( יד

 ליד שני, נעשה שלו מדאורייתא כזוכה מן ההפקר.

וממה שהבאנו לעיל מדברי רש"י גיטין, דהקנו המעות להבעל, מבואר כדעת   ( טו

הרשב"א, וגם ממה שלומד דהפקר ב"ד מועיל אפילו למ"ד שמיטה דאורייתא  

 להקנותו שוב למלוה מבואר כדעת הרשב"א.

דבכלל התקנה היא דהאשה יקנה המעות והטור אבן העזר ס' קך כתב   ( טז

 לבעל מבואר כדעת הרבינו יונה 

וע' פתחי תשובה חושן משפט ס' ב', ס"ק ב' דהביא בשם הברכי יוסף דכבר   ( יז

 דנחלקו האחרונים בזה למעשה, ולפי הנ"ל, כבר נחלקו הראשונים בזה. 



אך בקונה לולב כתב המגן אברהם ליתן מעות קודם  סימן תצד " אבני נזרע'  ( יח

ג משום דקנין דרבנן אינו מועיל לדאורייתא וגם אני נוהג כן. הגם שלכאורה  הח

כמפורש פרק   הפקר בית דין הפקר דאורייתאאין מקום לזה דעל כל פנים 

אבל באתרוג   שיש פוסקים שאינו עושה קניןהשולח ופרק האשה רבה רק 

ד.  שבידו הוא זוכה מן ההפקר. דלכולי עלמא בהפקר משיכה קונה וכל שכן י

הרי הרמב"ם אומר כן, בהא דלא לקני אינש לולבא לינוקא ביומא טבא ך א

קמא ומפרש רמב"ם פרק ח' מהלכות סוכה אפי הגיע לעונת הפעוטות  

ובשלחן ערוך כתב דיעה ראשונה סתם ויש מי שאומר שאם הגיע הפעוטות 

מותר. משמע דסבירא ליה למחבר עיקר להלכה אפילו הגיע לפעוטות אסור  

   דרבנן אינו מועיל לדאורייתא"דקנין  

פרק ט', דאין דברי הרמב"ם סתירה לשאר ראשונים,  -שער ה שערי יושרוע'  ( יט

רק דיש כח לחכמים להשתמש בכחם באופנים שונים, ופעמים הפקיר,  

והיינו, דגבי שמיטה   ופעמים מנחילים, ופעמים רק נותן היתר השתמשות.

דאורייתא, צריכין להקנות למלוה, כדי שיוכל לתבוע, וגבי קנין מספיק רק  

להתיר ההשתמשות, ולא נעשה שלו, וגבי תקנות מריש, צריכין להפקיר כדי  

 להפקיע העשה של והשב כדי שלא צריך הגנב להחזיר. 

והם אמרו וע' ר"ן גיטין דף לא: בדפי הרי"ף דג"כ מבואר דפעמים הם אמרו   ( כ

דלא הוי קנין גמור קודם שבא לידו, כמו גבי מכירת שטרות דיכל המלוה 

למחול, ופעמים דהקנו לגמרי קודם שבא ליד זוכה ]כשיטת רש"י ורשב"א 

 1דיוכלו לעשות כן[ 

 

  

 
ע'   -הפקיעוובאמת גם לגבי איסורים מצינו כן, דפעמים חז"ל החשיב איסורם כאילו הם דבר תורה, ופעמים רק אסרו אבל לא  1

תוס' ב"ק פ' מרובה גבי איסורי תקרובות ע"ז לאו דמריה קטבח, אע"פ דגבי מעשה שבת שפיר נחשב עדיין מריה, וע' ראשונים  
 ריש אלו נערות גבי איסורי דרבנן אם נחשב 'אינו ראוי לקיימא' לגבי קנס דאונס ומפתה 



Court Authority to Declare Private Property Ownerless 
 

1) The Jewish Court has the authority to declare private property ownerless. We find this 

power exercised for three different reasons. A. to establish laws and enactments. B. to 

prevent prohibitions, C. as a punitive measure  

2) The Sages utilized this ability to establish inheritance for rabbinic marriages, and for the 

laws of Shmitta 

3) The sages utilized this ability to enable divorce documents to be effective 

4) The sages utilized this to penalize those not responding to a court order. 

5) The Rashba writes that even nowadays a community as a whole has the ability to 

implement such enactments based on Hefker Bais Din Hefker 

6) The Rishonim dispute if the Court merely has the ability to declare property ownerless, 

or can even transfer property to another party. 

7) There is a debate if Rabbinical methods of acquisition can be used to satisfy Biblical 

requirements 

8) Rav Shimon Shkop explains that the Sages don’t also implement their enactments 

uniformly, and each case needs to be assessed independently. 

 

 

 

 
 


