Death Penalty for Terrorism in the State of Israel
1)

Talmud Bavli, Sanhedrin 46a

תניא ר"א בן יעקב אומר שמעתי שבית דין מכין ועונשין שלא מן התורה ולא לעבור על דברי תורה אלא כדי לעשות
סייג לתורה ומעשה באחד שרכב על סוס בשבת בימי יונים והביאוהו לבית דין וסקלוהו לא מפני שראוי לכך אלא
שהשעה צריכה לכך
It is taught in a baraita: Rabbi Eliezer ben Ya’akov says: I heard that the court
may administer lashes and capital punishment, even when not required by
Torah law. And they may not administer these punishments with the intention of
violating the statement of the Torah, i.e., to disregard the punishment stated in
the Torah and administer another punishment; rather, they may administer these
punishments to erect a fence around the Torah, so that people will fear sinning.
And an incident occurred involving one who rode a horse on Shabbat during
the days of the Greeks, and they brought him to court and stoned him, not
because he deserved that punishment, as riding a horse on Shabbat is forbidden
only by rabbinic decree, but because the hour required it, as people had become
lax in their observance of Shabbat and therefore it became necessary to impose the
severe punishment for a relatively minor offense.
2) Talmud Bavli, Sanhedrin 52b

אימרתא בת טלי בת כהן שזינתה הואי אקפה רב חמא בר טוביה חבילי זמורות ושרפה אמר רב יוסף טעה בתרתי טעה
 ט( ובאת אל הכהנים הלוים ואל השופט אשר יהיה בימים ההם בזמן שיש כהן יש,בדרב מתנה וטעה בדתניא )דברים יז
:משפט בזמן שאין כהן אין משפט
The Gemara relates: Imrata bat Talei was a priest’s daughter who committed adultery.
Rav Ḥama bar Toviyya surrounded her with bundles of branches and burned her. Rav
Yosef says: Rav Ḥama bar Toviyya erred with regard to two halakhot. He erred with
regard to the ruling of Rav Mattana, i.e., that burning is performed using a wick of lead,
and he erred with regard to that which is taught in a baraita: It is derived from the
verse: “And you shall come to the priests, the Levites, and to the judge that will be in
those days”(Deuteronomy 17:9), that at a time when there is a priest serving in the
Temple, i.e., when the Temple is built, there is judgment of capital cases. By inference,
at a time when there is no priest, there is no judgment of capital cases.
3) Nimukei Yosef, Sanhedrin (on the Rif) 16a
ואי קשיא לך והא קי"ל ]דף מו א[ דב"ד מכין ועונשין שלא מן הדין כגון אותו שרכב ]על[ סוס בשבת והביאוהו לב"ד
וסקלוהו י"ל דהתם סנהדרי גדולה הוא ורב גובריהו אבל ב"ד בעלמא לא

4) Rambam Hilchot Sanhedrin 24:4

A court has the authority to administer lashes to a person who is not required to receive
lashes and to execute a person who is not liable to be executed. This license was not
granted to overstep the words of the Torah, but rather to create a fence around the
words of the Torah. When the court sees that the people have broken the accepted
norms with regard to a matter, they may establish safeguards to strengthen the matter
according to what appears necessary to them. All the above applies with regard to
establishing directives for the immediate time, and not with regard to the establishment
of halachah for all time.
5) Rosh, Bava Kamma 9:5
ועוד דגרסינן בפרק נגמר הדין )דף מו א( תניא אמר ר"א שמעתי שב"ד מכין ועונשין שלא מן התורה… או טובי
.העיר שהמחום רבים עליהם
6) Mordechai
 וכל מה שעשה עשוי,כל מי שנתמנה על הציבור הוא כאביר האבירים ויפתח בדורו כשמואל בדורו
7) Shulchan Aruch, Choshen Mishpat 2

Every Court of Law, even [one whose members] are not duly ordained in the Land of
Israel, — if they see that the people are unrestrained in [committing] sins, and
[provided] that the exigencies of the hour demand it, may pass judgment both [with
respect to] death … even if in the case [in question] there is no valid evidence
[available]... And [this should be executed] only [by] a great personage of the generation
or [by] the representatives of the town whom they [i.e., the people] have recognized as
the Court of Law over them.
8) Rama (on Shulchan Aruch), Choshen Mishpat 37:22

:טובי הקהל הממונים לעסוק בצרכי רבים או יחידים הרי הן כדיינים ואסורים להושיב ביניהם מי שפסול לדון משום רשעה

9) Shulchan Aruch, Choshen Mishpat 231:28
(בד"א במדינה שאין בה חכם חשוב ממונה על הציבור אבל אם ישנו אין התנאי שלהם )או של כל בני העיר( )טור
:מועיל כלום ואין יכולים לענוש ולהפסיד למי שלא קיים התנאי אלא א"כ עשו מדעת החכם
10) Shu”t Mishpat Kohen (R. Avraham Yitzchak HaKohen Kook), #144

 כיון שמשפטי המלוכה הם ג"כ מה שנוגע למצב הכללי של, שבזמן שאין מלך,נראים הדברים
 וביחוד נראה שגם כל שופט שקם. חוזרים אלה הזכיות של המשפטים ליד האומה בכללה,האומה
 וביחוד למה שנוגע להנהגת הכלל, לענין כמה משפטי המלוכה,בישראל דין מלך יש לו
11) Rambam Hilchot Rotzeach Perek 2:4

When a Jewish king desires to slay any of these murderers and the like - who are not
liable for execution by the court - by virtue of his regal authority, in order to perfect
society, he has the license.
12) Meiri, Sanhedrin 52b
ומ"מ דיני המלכות קיימים בכל זמן ואף בכל דור ודור יש רשות למנהיגי הדור וגדולי הארצות לענוש ולהרוג דרך
:הוראת שעה על הדרכים שביארנו וזהו שנרמז בתורה אח"כ ואל השופט אשר יהיה בימים ההם

