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  תלמוד בבלי בבא קמא דף קיג עמוד א)  1

והאמר , להבריח בו את המכס מי שרי...ע מותר להבריח את המכס"ש אומר משום ר"ר, דתניא אסור להבריח את המכס
ינאי אמרי במוכס העומד ' דבי ר, ר חנינא בר כהנא אמר שמואל במוכס שאין לו קצבה"א ,שמואל דינא דמלכותא דינא

  מאליו

  

  תלמוד בבלי סנהדרין דף כ עמוד ב)  2

רב אמר לא נאמרה פרשה זו אלא לאיים עליהם , אמר רב יהודה אמר שמואל כל האמור בפרשת מלך מלך מותר בו
  עליךשנאמר שום תשים תשים עליך מלך שתהא אימתו 

  

  א חלק ג סימן קט"ת הרשב"שו)  3

דמלך מותר , כמו שאמר להם שמואל לישראל, כמו שאנו יש לנו משפטי מלוכה... דינא שאמרתדינא דמלכותא  ולענין
אין אלו ממשפטי , אבל דינין שדנין בערכאות, ובהם אמרו דדיניהם דין, כך בשאר האומות דינין ידועים יש למלכים, בו

  שאם אין אתה אומר כן בטלת חס ושלום דיני ישראל, כאות דנין לעצמן כמו שימצאו בספרי הדייניןהמלוכה אלא הער

  

  ם בבא בתרא דף נד עמוד ב"רשב)  4

כל מסים וארנוניות ומנהגות של משפטי מלכים שרגילים להנהיג במלכותם דינא , והאמר שמואל דינא דמלכותא דינא
  צונם חוקי המלך ומשפטיו והלכך דין גמור הואשכל בני המלכות מקבלים עליהם מר, הוא

  

  רבינו יונה בבא בתרא דף נד עמוד ב)  5

  ד הפקר"וכענין הפקר ב, שהנכסים מופקעין מבעליהם בדיני המלך, שלא הוזכר דינא דמלכותא אלא להפקעה

  

  משנה גיטין דף י עמוד ב)  6

  ...עובדי כוכבים כשרין חוץ מגיטי נשיםפ שחותמיהן "כל השטרות העולין בערכאות של עובדי כוכבים אע

  

  י גיטין דף ט עמוד ב"רש)  7

אבל , חוץ מגיטי נשים דלאו בני כריתות נינהו הואיל ולא שייכי בתורת גיטין וקידושין...שדינא דמלכותא דינא, כשרין
  על הדינין נצטוו בני נח

  

  י בבא קמא דף קיג עמוד ב"רש)  8

  ולהבריח המכס הוי כהפקעת הלואתו, כי ליכא חילול השם, רישאין גזל ממש ש, בהפקעת הלואתו

  

  שולחן ערוך חושן משפט סימן קסג סעיף א)  9

כופין בני העיר זה את זה לעשות חומה דלתים ובריח לעיר ולבנות להם בית הכנסת ולקנות ספר תורה נביאים וכתובים 
 צרכי העירה לכל "וה:  הגה.  כדי שיקרא בהם כל מי שירצה מן הציבור
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