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"...the authority to make or establish the laws... belongs only to the whole body of the  

citizens... to whom the aforesaid whole body has granted this authority"1.  

: ית אליה הוא מתייחסציטוט זה מתוך דבריו של מארסיליוס איש פאדובה עונה לשאלה המרכז

שייכת לכל , הזכות לחוקק חוקים, לטענתו? מי צריך להיות המחוקק והריבון במשטר המדיני

יוצרים את , שלהם ניתנה סמכות מן העם, 2כאשר נציגי האזרחים, שהם הריבון, האזרחים

 .ומביאים אותם לאישור האזרחים כולם, החוקים

הוא מבקר את התפיסות . גים רבים באותה תקופהתפיסתו של מארסיליוס שונה מזו של הו   

גם , לדעתו. כאשר הן עלולות למוטט את הגזע האנושי, 3שלדעתו מקורן בחמדנות, הסופיסטיות

, הכנסייה היא לא הריבון: התפיסה של הוגים נוצרים בדבר עליונותה של הכנסייה שגויה

 .4מעוותים, סייהשבראשה הכנ, והניסיונות של בישופים רומאים ליצור היררכיה

כשלטון האמיתי , 5מארסיליוס איש פאדובה רואה בשלטון האזרחים, בניגוד לתפיסות אלו   

החוק , 7לטענתו. 6שלטון זה יוצר חיים טובים גם מבחינה תיאורטית וגם מבחינה מעשית. והצודק

ר חוקים על מנת ליצו. 9כדי להבטיח התנהגות טובה מצד פרטים והחברה כולה 8נדרש בעולם הזה

, בלבדאנשים אלו הינם שליחי ציבור . 10שנבחרים על ידי הציבור, כאלו יש צורך באנשים מוכשרים

לדחותם או , שמכריעה האם לקבל חוקים, 11"הסמכות הראשונית"ועליהם לקבל את אישור 

 .לשנותם

. 12שהיא מייצגת את כל האזרחים, רשות זו יכולה ליצור את החוקים הטובים ביותר מכיוון   

שפיזית קשה ליצור , וגם מכיוון, גם מהותית: ישנה בעייתיות לכל האנשים להסכים על דבר אחד

מכיוון שמדובר בגוף מייצג שעורך דיונים , בנוסף. ולכן נדרש גוף ייצוגי, דיון בין מספר אנשים רב

יון בין יצירת ד". טובת האזרחים כולם"יש לו לגיטימציה כמייצג את , ומכריע עבור כל האזרחים

, "כנגד עצמו"כאשר מובן לכל שאף אחד לא יחוקק חוקים , מספר רב של דעות יוצרת הסכמיות

שנוצר , חוק. 13כדי שחוק יהיה יעיל יש צורך בפיקוח. וכל אחד יכול למחות על הטיה לכיוון מסוים

ק ולכן הסמכות להפעיל אלימות על הסוטים מן החו, 14מתקבל כחוק שוויוני, על ידי האזרחים

 .16הפיקוח על עשיית החוק יוסיף ללגיטימיות שלו, בנוסף. 15תהיה לגיטימית

יצירת חוק ושימורו חייבים להתבצע על ידי האזרחים כדי למנוע שחיתות ועיוותים  ,לסיכום   

 .שתשמור על הסדר החברתי במדינה, כאשר לחוק תהיה לגיטימציה רבה יותר, בשלטון
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. א.מקראה לשיעור הב,  פרי מייסי'ר ג"עורך ד: בתוך, (Defender of Peace" )מגן השלום", מארסיליוס איש פאדובה 

 .812' ע, 7סעיף , 11פרק . ד"תשס, סמסטר אביב, 'א תולדות המחשבה המדינית
2

. כדי לשמור על ייצוגיות, או על ידי כל האזרחים המכונסים יחדיו, אנשים אלו יבחרו באופן פרופורציונלי על ידי כל חלק 

 . שם, שם

 3"greediness"- 812' ע, 1סעיף , 1פרק , שם. 
4

 .811' ע, 18סעיף , 11פרק . יקורת יוצאת דופן על הכנסייהזוהי ב -ואולי אף נובעים מרצון לשליטה אישית 
5

 ...'עבדים וכו, נשים, כמו אצל אריסטו ישנה התייחסות רק לאזרחים ולא לתושבים 
6

 .812' ע, 1סעיף , 2פרק , שם 
7

 .ובעיקר על כתביו של אריסטו, המבוססת בין היתר על כתבים של פילוסופים 
8

 .815' ע, 11-11סעיף , 5פרק , שם -כדי להגיע לתכלית בעולם הבא בניגוד לתפיסה של שימוש בחוק 
9

 .שם, שם 
10

 .812' ע, 1סעיף , 18פרק , שם. הרשות המחוקקת, למעשה, שהוא, "Body of Citizens"או ליתר דיוק על ידי  
11

 "Primary Authority"- שם, שם. 
12

 .812' ע, 5סעיף , 18פרק , שם 
13

 "Observed"- 817' ע, 2עיף ס, 18פרק , שם. 
14

 tolerate it with equanimity." "...- שם, שם. שוויון בפני החוק. 
15

 .יהיה רב יותר, "לסטות מדרך הישר"לא , וניתן לשער שגם הפיקוח החברתי 

 16
 .812' ע, 7סעיף , 11פרק , שם 
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 ביבליוגפיה

,  פרי מייסי'ר ג"עורך ד: בתוך, (Defender of Peace" )מגן השלום", המארסיליוס איש פאדוב

 .ד"תשס, סמסטר אביב, 'תולדות המחשבה המדינית א. א.מקראה לשיעור הב

 


