
 

CAPITAL PUNISHMENT SOURCES 
 

By Rabbi Dr. Nachum Amsel 
 

These sources are from the book, “The Encyclopedia of Jewish Values” published by Urim, or the 
upcoming books, “The Encyclopedia of Jewish Values: Man to Man” or “The Encyclopedia of 

Jewish Values: Man to G-d” to be published in the future. 
 

 ט:ובראשית ( 1
ם ֵפךשֹ  י ֵפךשיֹ  וָדמ ָבָאָדם ָהָאָדם דַּ ֶצֶלם כ    :ָהָאָדם-ֶאת ָעָשה יםק ֱֹאל בְּ
ֹ
  כד:טז יג, , כב:יח, לא:יד, ויקרא כ:ב, י', יז-טו ב,כא:י( שמות 2

ֵכה יׁשֹמַּ ֹּוָמת:יֹמֹותָֹוֵמתֹא 
ֵכה יוֹּומַּ ּמֹוָֹאב  א  ג ֵנבֹ:יּוָמתֹמֹותֹוְּ יׁשֹוְּ ָכרֹוֹא  ָצאוְֹֹּּומְּ מְּ ָידֹוֹנ  ּמֹוֹמֹותֹיּוָמת:ֹֹֹ:ֹיּוָמתֹמֹותֹבְּ א  יוֹוְּ ֵללָֹאב  קַּ ֹֹּומְּ
ם-ָכל ֵהָמהֹמֹותֹיּוָמת:-ׁש ֵכבֹע  ֹבְּ

ֶתםֶֹאת רְּ מַּ יָֹכל-ּוׁשְּ ֶליָהֹמֹותֹיּוָמתֹכ  לְּ חַּ ואָֹלֶכםֹמְּ יֹק ֶדׁשֹה  ָבתֹכ  שַּ ֶקֶרֹ-הַּ ואֹמ  ה  ֶנֶפׁשֹהַּ ָתהֹהַּ רְּ כְּ נ  ָלאָכהֹוְּ הָֹבּהֹמְּ ֶּמיָה:ָהע ש ֶ ֹבֹעַּ
ֶאל בְֹּ-וְּ יׁשֹמ  יׁשֹא  רֹא  ָרֵאלֹת אמַּ ש ְּ ֵניֹי  ןבְּ ָרֵאלֹּומ  ש ְּ ֵגרֹ-ֵניֹי  ֻמהּוֹהַּ גְּ רְּ םָֹהָאֶרץֹי  ּמ ֶלְךֹמֹותֹיּוָמתֹעַּ עֹוֹלַּ רְּ זַּ ֵתןֹמ  ָרֵאלֲֹאֶׁשרֹי  ש ְּ י  ָגרֹבְּ הַּ

ָֹבָאֶבן:
יׁש א  ףֲֹאֶׁשרֹוְּ אַּ נְּ יׁשֵֹאֶׁשת-ֶאתֹי  ףֲֹאֶׁשרֹא  אַּ נְּ נ ָאֶפת:-ֵרֵעהּוֹמֹותֹתֵאׁשֶֹ-ֶאתֹי  הַּ נ ֵאףֹוְּ תֹהַּ ֹיּומַּ

בֶֹאת כַּ ׁשְּ יׁשֲֹאֶׁשרֹי  א  ֵמיֶהםָֹבם:-וְּ ֵניֶהםֹמֹותֹיּוָמתּוֹדְּ ָשהֹתֹוֵעָבהָֹעש ּוֹׁשְּ ֵביֹא  כְּ ׁשְּ ָֹזָכרֹמ 
נ ֵקבֵֹׁשם מּוֹד'-וְּ גְּ רְּ בֹו-בֹוָֹכל-מֹותֹיּוָמתָֹרגֹוםֹי  ָנקְּ ָרחֹבְּ ֵגרָֹכֶאזְּ ֹםֹיּוָמת:ֹׁשֵֹ-ָהֵעָדהֹכַּ

 
How difficult in actual Jewish law 

ֹ
 דברים יז:ו( 3
ל י-עַּ םֹפ  י  נַּ יםֹׁשְּ לָׁשהֹאֹוֵֹעד  יםֹׁשְּ תֵֹעד  ֵּמתֹיּומַּ תֹל אֹהַּ לֹיּומַּ י-עַּ  :ֶאָחדֵֹעדֹפ 
ֹ
 משנה מכות א:י'( 4

 ורבי טרפון רבי. שנה לשבעים אחד: אומר עזריה בן אליעזר רבי… חובלנית נקראת - בשבוע אחד ההורגת סנהדרין
 .בישראל דמים שופכי מרבין הן אף: אומר ג"רשב … מעולם אדם נהרג לא - בסנהדרין היינו אילו: אומרים עקיבא

ֹ
 מדרש ספרי שופטים מד( 5
 זה של בדמו לחוב באים אנו המל זה ונהרג הואיל תאמר שמא. (יג:יט דברים)" הנקי דם ובערת עליו עינך תחוס ולא"
ֹ :עליו ךעינ תחוס לא ל"ת
 
 רמב"ם על פירוש המשניותוב א:ד ופירוש תוספות יום ט ( משנה, הוריות6

אוֹזקןֹשלאֹראהֹלוֹבנים.ֹהריֹאלוֹפטוריןֹשנאמרֹכאןֹעדה.ֹונאמרֹלהלןֹעדה.ֹמהֹֹ...שטעוֹמהןֹאחדֹוידעֹדיןֹביתֹהורו
ֹלםֹראוייםֹלהוראה.עדהֹהאמורֹלהל.ֹעדֹשיהיוֹכולםֹראוייםֹלהוראה.ֹאףֹעדהֹהאמורהֹכאןֹעדֹשיהיוֹכו

 
וכןֹהעתיקֹהר"בֹגםֹהרמב"םֹבפירושו.ֹאבלֹבחבורוֹ)פי"גֹהלכהֹא'ֹמה"ש(ֹכתבֹאוֹזקןֹאוֹֹ-ֹאו זקן שלא ראה לו בנים

שלאֹראהֹבניםֹוכןֹבברייתאֹפרקֹד'דסנהדריןֹדףֹל"ו.ֹאיןֹמושיביןֹבסנהדריןֹזקןֹוסריס.ֹומיֹשאיןֹלוֹבנים.ֹוהעתיקהֹ
תֹסנהדרין.ֹוכתבֹזקןֹמופלגֹבשנים.ֹובפירושֹרש"יֹזקןֹששכחֹכברֹצערֹגידולֹבניםֹואינוֹהרמב"םֹבפ"בֹ]הלכהֹג'[ֹמהלכו

ֹרחמני:
 
ֹ.וזקןֹשלאֹראהֹבניםֹאינוֹכשרֹלדיניֹנפשותֹלפיֹשהואֹאכזריֹולאֹירחםֹעלֹבניֹאדםֹלפיֹשאינוֹיודעֹאהבתֹהבנים...
ֹ
 רמב"ם, הלכות סנהדרין ב:ג( 7

ֹֹמן:מפניֹשישֹבהןֹאכזריותֹולאֹמיֹשאיןֹלוֹבניםֹכדיֹשיהאֹרח...ֹלגֹבשניםֹאיןֹמעמידיןֹבכלֹהסנהדריןֹלאֹזקןֹמופ
ֹ
 שמות כא:יד( 8
י כ  ד-וְּ י ָיז  ל א  ג ֵרֵעה-עַּ ָהרְּ ָמה לְּ ָערְּ ם בְּ י ֵמע  ח  בְּ זְּ ָקֶחנ מ   :ָלמת ּות 

ֹ
 מדרש מכילתא על שמות כא:יד( 9

 .המזבח בצד שסנהדרין למדין נמצינו. למות תקחנו מזבחי מעם 

 



 

 עבודה זרה ח:( 10
 דנפישי דחזו כיון ט"מ. נפשות דיני  דנו שלא... הלכתא למאי. בחנות לה וישבה סנהדרין גלתה - הבית חרב לא עד שנה' מ

 פי על ועשית) יז דברים: (דכתיב, ליחייבו דלא היכי כי למקום ממקום י נגל מוטב: אמרו, למידן יכלי ולא רוצחין להו
 .גורם שהמקום מלמד, ההוא המקום מן לך ידו יג אשר הדבר

ֹ
 סנהדרין נב:( 11

 טעה, בתרתי טעה: יוסף רב אמר. ושרפה זמורות חבילי טוביה בר חמא רב אקפה, הואי שזינתה כהן בת טלי בת אימרתא
 יש - כהן שיש בזמן, ההם בימים יהיה אשר השפט ואל הלוים ם הכהני אל ובאת (ז"י דברים): בדתניא וטעה, מתנה בדרב
 .משפט אין - כהן שאין בזמן, משפט

ֹ
 סנהדרין מו.( 12

 כדי אלא, תורה דברי על לעבור ולא, התורה מן שלא ועונשין מכין דין שבית שמעתי: אומר יעקב בן אליעזר רבי תניא
, לכך שראוי מפני לא. וסקלוהו דין לבית והביאוהו. יונים מי בי בשבת סוס על שרכב באחד ומעשה. לתורה סייג לעשות
ֹ.לכך צריכה שהשעה אלא
ֹ

 רמב"ם, הלכות סנהדרין כד:ד( 13
 דין בית שרואים וכיון, לתורה סייג לעשות אלא תורה דברי על לעבור ולא מיתה מחוייב שאינו מי להרוג... דין לבית יש

 הומעש. ... לדורות הלכה שיקבע לא שעה הוראת הכל להם שיראה מה כפי הדבר ולחזק לגדור להן יש בדבר העם שפרצו
 ...יוונים בימי בשבת סוס על שרכב באחד

ֹ
 רמב"ם, הלכות סנהדרין ב:ד( 14
 העולם ותקנת המלכות בדין להרגם ישראל מלך רצה אם דין בית מיתת מחוייבים שאינן בהן וכיוצא הרצחנים אלו וכל

 מה כפי רשות םלה יש הרי לכך צריכה השעה היתה אם עהש בהוראת אותן להרוג דין בית ראו אם וכן, בידו הרשות
ֹ.שיראו

ֹ
 ֹחושן משפט סימן שעה ון,תשובות רב נטרונאי גא( 15

 בזמןֹהזה,ֹבמהֹדניןֹאותו.ֹ-כגוןֹשהרגֹאתֹהנפשֹאוֹשבאֹעלֹאשתֹאישֹאוֹעלֹהזכרֹֹ-מיֹשנתחייבֹמיתתֹביתֹדיןֹ
מלקותֹדודאיֹדאורייתאֹֹועוד,...ֹכךֹהראונוֹמןֹהשמים:ֹאיןֹמלקיןֹאותו,ֹמפניֹשמחוייביֹמיתתֹביתֹדיןֹאיןֹמלקיןֹאותן

ֹ ֹדין ֹדבית ֹדאורייתאֹאיכאֹאומדנא ֹדודאי ֹדמלקות ֹהאידנא, ֹבידן ֹיהאֹהדברֹ...ליכא ֹושלא ֹלגמרי ֹלפוטרו ֹשלא אבל
ֹ...כהיתר,ֹמנדיןֹאותוֹומייסריןֹאותוֹומבדיליןֹאותוֹמןֹהקהל,ֹומכיןֹאותוֹמכתֹמרדותֹמדרבנן

ֹ
 רק יברב שרירא גאון, תקנות הגאונים )טיקוצינסקי(, פ( 16

ֹולאֹלהגלותוֹאלאֹלימנעֹממנוֹשלאֹ ֹולאֹלחובטו ֹלעשותֹלוֹמאומהֹלאֹלהורגו ֹבידינו ֹהזהֹאין ֹאתֹהנפשֹבזמן ההורג
 .םכלֹבדמותוֹופסולֹלכלֹעדותֹשבעוללהתערבֹעמוֹואסורֹלהתפללֹעמוֹולהסת

ֹ
 (106תקנות הגאונים )טיקוצינסקי(, פרק יב )דף ( 17

מאוחרתֹיותרֹביצעוֹהיהודיםֹעונשֹמותֹבהסכמתֹהשלטונותֹאבלֹלאֹמשוםֹדיןֹתורהֹאלאֹמשוםֹדרישתֹתנאיֹבתקופהֹ
ֹ ֹכנראה ֹחשבו ֹאחרות ֹבארצות ֹגם ֹלמלכותהזמן ֹהמוסרים ֹאת ֹכשאפשר ֹזרועֹֹלהרוג ֹאור ֹבר"י ֹשבהם ֹהסכנה בגלל

ֹ.ןעצמאיֹבדיניֹעונשימוצאיםֹרמזֹעלֹנוהגֹזהֹבארצותֹשהיתהֹליהודיםֹזכותֹשיפוטֹ
ֹ

 סימן שמט  א( שו"ת הרשב"18
שאלתֹבארצנוֹישֹתנאיםֹביןֹהקהלותֹשכלֹיהודיֹשיהרוגֹיהודיֹיהרג.ֹיהודיֹהרגֹיהודיֹוהמלךֹמחלֹלוֹההריגהֹעלֹמנתֹ

 שנצוהֹעליוֹלעשותֹכלֹהדבריםֹשישֹלוֹלעשותֹמנדויֹומגלותֹומכיוצאֹבזה,ֹהודיענוֹמהֹלעשות.ֹ
ֹתורה ֹדבר ֹנפשֹתשובה ֹדיני ֹדנין ֹאין ֹדכתיעכשו ֹות, ֹהמקוםֹההוא"ֹב ֹמן ֹלך ֹיגידו ֹוכלֹֹ"אשר ֹגורם, ֹשהמקום מלמד

ֹאבלֹכלֹשראו...איןֹסנהדריןֹיושביןֹבלשכהֹאיןֹדניןֹדיניֹנפשותֹֹשסנהדריןֹיושביןֹבלשכהֹדניןֹדיניֹנפשותֹבכלֹמקום
ֹ ֹשאמרו ֹוכמו ֹבידם, ֹהרשות ֹמאבריו ֹאחד ֹלחתוך ֹכגון ֹהפורץ, ֹהדור ֹבפני ֹולגדור ֹלדון ֹמכיןשמע...הקהלות ֹשב"ד ֹתי

ֹלעשותֹסייגֹלתורהֹ ֹשלאֹמןֹהתורהֹולאֹלעבורֹעלֹדבריֹתורהֹאלאֹכדי ֹועונשין ֹלעשותֹלוֹמהֹשיראהֹ... אתםֹיכולין
אלמאֹאםֹירצוֹינקרוֹאתֹעיניו.ֹואםֹירצוֹיגזרוֹעליוֹמלקיותֹאוֹגלות,ֹהכלֹלפיֹמהֹשהואֹאדםֹראויֹלהחמירֹֹ...בעיניכם

 ...ואעפ"יֹשאיֹאפשרֹלדונוֹבהןֹולהורגוֹממשֹ...ולהאכילוֹלחםֹצרֹומיםֹלחץעליו.ֹאוֹאםֹראוֹלכנוסֹאותוֹלכיפהֹ
 

 רמב"ם, פירוש המשניות על חולין א:ב( 19
 עליה שחייב עבירה עושה שהאיש פיו על לעשותוגםֹכןֹמןֹהמקובלֹבידינוֹוהמפורסםֹ...  למעשה הלכה מזה יצא וכבר
 אותו שמלקין אחר תורות בספרי עולם חרם אותן מחרימים היו נפשות דיני היום לדון יכולין אנו ואין הואיל ד"ב מיתת
ֹ.לעולם אותו מתירים ואין
ֹ
ֹ
ֹ

ֹ



 

ֹט-רמב"ם, הלכות רוצח ד:ח( 20
,ֹהתראהֹבלאֹעדיםֹשניֹבפניֹשהרגֹאו,ֹהאחדֹאחרֹהאחדֹראהוֹאלאֹכאחתֹאותוֹרואיןֹהעדיםֹשניֹהיוֹולאֹנפשותֹההורג

ֹומיםֹצרֹלחםֹאותןֹומאכיליןֹלכיפהֹאותןֹכונסיןֹהרצחניןֹאלוֹכל,ֹבחקירותֹהוכחשוֹולאֹבבדיקותֹהעדיםֹשהוכחשוֹאו
ֹעדֹשכריסםֹנבקעתֹמכובדֹהחולי.ֹֹשעוריםֹאותןֹמאכיליםֹכךֹואחרֹמיעיהןֹשיצרוֹעדֹלחץ

ואיןֹעושיןֹדברֹזהֹלשארֹמחוייביֹמיתתֹביתֹדיןֹאלאֹאםֹנתחייבֹמיתהֹממיתיןֹאותוֹואםֹאינוֹחייבֹמיתהֹפוטריןֹאותוֹ,ֹ
ע״פֹשישֹעונותֹחמוריןֹמשפיכותֹדמיםֹאיןֹבהןֹהשחתתֹישובוֹשלֹעולםֹכשפיכותֹדמים,ֹאפילוֹע״זֹואיןֹצריךֹלומרֹשא

עריותֹאוֹחילולֹשבתֹאינןֹכשפיכותֹדמים,ֹשאלוֹהעונותֹהןֹמעבירותֹשביןֹאדםֹלהקב״הֹאבלֹשפיכותֹדמיםֹמעבירותֹ
מורֹואיןֹכלֹהמצותֹשעשהֹכלֹימיוֹשקוליןֹכנגדֹעוןֹזהֹולאֹשבינוֹלביןֹחבירו,ֹוכלֹמיֹשישֹבידוֹעוןֹזהֹהריֹהואֹרשעֹג

ֹיצילוֹאותוֹמןֹהדיןֹשנ׳ֹאדםֹעשוקֹבדםֹנפשֹוגו׳.
ֹ

 רמב"ם, ספר המצוות, לא תעשה רצ( 21
ֹלהרגוֹ ֹשונאו ֹירדפהו ֹאדם ֹשיהיה ֹכגון ֹלאמת ֹקרוב ֹהיה ֹואפילו ֹהחזק ֹהדעת ֹבאומד ֹהגדרים ֹלחתוך ֹשלא שהזהירנו

דֹויכנסֹהרודףֹההואֹאחריוֹונכנסֹאנחנוֹאחריהםֹונמצאֹהנרדףֹהרוגֹוהואֹמפרפרֹושונאוֹולהנצלֹממנוֹיכנסֹבביתֹאח
ֹ ֹהסנהדרין ֹיהרגוהו ֹלא ֹהרודף ֹזה ֹושניהםֹמלוכלכיםֹבדםֹהנה ֹבידו ֹוהסכין ֹעליו ֹעומד ֹרודפו ֹחתכנוֹֹ...שהיה וכאשר

 ...ֹונכסףֹמהרוגֹזכאיֹיוםֹאחדֹהגדריםֹבדמיוןֹובאומדֹהנהֹפעמיםֹנהרוגֹנקיֹיוםֹאחדֹולזכותֹאלףֹחוטאיםֹיותרֹטוב
 
 

 תשובות הרא"ש יז:ח( 22
 שופטים העדה וגם.  הוא דמלכא הורמנא כי לי ואמרו, סנהדרין בלא נפשות דיני דנין היו איך, הלום בבאי  מאד ותמהתי
 הסכמתי לא מעולם אבל, כמנהגם להם והנחתיה,  הערבים י"ע נים נדו היו אם יותר נשפכים היו דמים כמה כי, להציל
 .נפש איבוד על עמהם

ֹ
 שו"ת אגרות משה, חושן משפט ב:סח( 23

עתהֹאשיבֹבקצרה,ֹכיֹבעצםֹנאמרוֹבתורהֹעונשיֹמיתהֹלעבירותֹהחמורותֹמאדֹכרציחתֹנפשֹאדם,ֹומיניֹגניבתֹאדם,ֹ
צטוינוֹשלדוןֹדיניֹישֹהדגשהֹעלֹחשיבותוֹשלֹכלֹנפש,ֹועודֹחשבונות,ֹולכןֹנֹֹ...ומיניֹעריות,ֹועלֹאחדֹשעובדֹעבודהֹזרהֹ

נפשותֹאינםֹכשריםֹאלאֹעלֹפיֹסנהדריןֹשנסמכוֹלזהֹואיןֹסומכיןֹלזהֹאלאֹלגדוליםֹביותרֹבחכמתֹהתורהֹוגםֹגדוליםֹ
בשארֹחכמות,ֹויהיוֹענויםֹמאדֹויראיֹהשםֹיתברךֹושונאיֹממוןֹואוהביֹהאמתֹואהוביםֹלבריותֹבזהֹשהםֹבעליֹטובהֹ

ֹומשאן ֹודבורן ֹטובה ֹוחברתן ֹשפלה ֹביותר.ֹֹונפש ֹורחמנים ֹעליהם ֹרע ֹשם ֹולא ֹגנאי ֹשום ֹיהא ֹולא ֹהבריות ֹעם בנחת
ומטעםֹזהֹאיןֹמעמידיןֹזקןֹמופלגֹבשניםֹשכברֹנשכחֹממנוֹקצתֹצערֹגדולֹבניםֹולאֹמיֹשאיןֹלוֹבניםֹשאוליֹחסרֹלוֹ

המקדש=ֹהיהֹוגםֹלאֹאפשרֹלדוןֹדיניֹנפשותֹאלאֹכשביהמ"קֹ=כשביתֹֹ...קצתֹרחמנותֹויכעוסֹעלֹהעובריםֹיותרֹמדי
ֹנפשותֹאףֹבמדינותֹ ֹדיני ֹלאֹדנו ֹשלכן ֹגדוליםֹבלשכתֹהגזיתֹבביהמ"ק, ֹיותר ֹע"אֹשהםֹעוד ֹשל ֹסנהדרין קייםֹוישבו
שהיהֹרשותֹמהמלכותֹשידונוֹהיהודיםֹלעצמןֹבדיניֹהתורה,ֹומ"מֹלאֹהיהֹנמצאֹכמעטֹבכלֹהדורותֹרוצחיםֹביהודיםֹ

וכלֹזהֹהואֹכשלאֹהופקרֹ...ֹוע"יֹעונשיֹהתורהֹלהביןֹחומרֹהאיסורֹמפניֹחומרֹהאיסורֹומפניֹמהֹשנתחנכוֹע"יֹהתורהֹ
איסורֹהרציחהֹאלאֹשבשבילֹאיזהֹתאוהֹגדולהֹאוֹאיזהֹמריבהֹעלֹטענתֹממוןֹוכבודֹעשהֹזה,ֹאבלֹמיֹשהורגֹנפשותֹ

ֹלמיגדרֹמ ֹדנין ֹרשעהֹהיו ֹרוצחיםֹועושי ֹכשנתרבו ֹוכן ֹביותר, ֹהרציחהֹוהואֹאכזרי ֹאיסור ֹאצלו לתאֹמחמתֹשהופקר
ֹלמנועֹמעשהֹרציחהֹשהואֹהצלתֹהמדינה.ֹ

ֹ
24 ) page 78,”, Judaism and the Death Penalty: Of Two Minds but One Heart“Tradition 38:1 2004. 

Letter from Rabbi Ahron Soloveitchik to David Luchins at the Orthodox Union, 1970’s 
[I]t is irresponsible and unfair to submit a statement in favor of capital punishment in the name of 

Orthodox Jewry. In my humble opinion, from a Halachik point of view, every Jew should be opposed to 

capital punishment. It is true . . . that the Torah recognizes capital punishment. However, the Torah 

delegates the authority to mete out capital punishment only to Sanhedrin, not to anyone else. Even 

Sanhedrin are [sic] not able to mete out capital punishment if there is no Beis Hamikdash. 
ֹ
 


