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החוק הוא ארגון . באופן כללי ניתן לומר שתומס אקווינס רואה את החוק כולו כנובע מהאל

מי שאחראי על הקהילה עלי . 1אשר נקבע על ידי מי שאחראי הקהילה, ההגיון למען הטוב המשותף

. מכווין את דרכםש, אך בכל מקרה הם כפופים לאל העליון, אדמות יכול להיות אדם אחד או רבים

 .2כאשר כל החוקים כולם נובעים מרצון האל, אקווינס מדבר על מערכת היררכית של חוק, לכן

החוק . 3החוק האלוהי והחוק האנושי, החוק הטבעי, החוק הנצחי: קיימות ארבע רמות של חוק

. א קייםשלא ניתן לפרשו מעבר להבנה שהו, 5המזוהה עם תבונת האל, 4הוא חוק אוניברסלי הנצחי

, חוק זה הוא השתקפות החוק הנצחי בטבע. 6הוא חלק מהחוק הנצחי והוא אינו משתנה החוק הטבעי

החוק . 8או אם הטבע לא מורה לנו לעשות משהו הפוך, 7..."אם קיימת נטייה טבעית אליהם: "כלומר

ולכן , חתתאך יש להתייחס לכך שבמקרים מסוימים תבונת בני האדם הופכת למוש, 9הינו אוניברסלי

 .יש צורך בחוק האלוהי

שהאדם צריך להגיע אל , מכיוון. 10חוק זה נועד כדי להכווין את האדם אל תכליתו -החוק האלוהי

להכריע בעניינים , המאפשר לו להכריע במקרים ספציפיים, ניתן לו חוק זה, מעבר לתכלית טבעית

 המוצהר האנושי החוק -האנושי החוק. 12וליצור באופן כללי נורמות לפעילות נכונה, 11מוסריים

יש לו חשיבות ביצירה של נורמות . 13בלבד התיאוריהוא בעצם יישום של חוק הטבעי שהינו , והמפורש

האנושי  החוק. 14בעיקר עבור אלו שלא יכולים להיות מונעים על ידי חוקי האלוהים בלבד, התנהגות

. בכל מדינה ומדינה םהקיימיים מתאים את הטבעי לתנאו, 15משתנה באופן טבעי עם צבירת הידע

 םחוקים אנושיים שהם חוקי נםישש, באשר לשאלה האם על חוקי האדם מקורם בטבע עונה אקווינס

ויש להפיל את מי שחוקק , אין לציית להם, חוקים אלה. הטבעיהנוגדים את החוק  16מעוותים

ורק כאשר , רווחת הכללרק כאשר השינוי יתרום ל 18למרות זאת יש לשנות את החוק האנושי. 17אותם

ומקבל תוקף של , ישנה חשיבות למנהג הנשנה. שנגרם לתועלת הציבור, השינויים בחוק יעלו הנזק

הקהילה ומנהגיה , כאשר השליט אינו פועל כראוי. החוק של השליט הוא רק מתוך ייצוג הקהילה. חוק

 .19וחוקיו הם חוקי הקהילה, המנהיג עצמו מושפע מהקהילה. חשובים יותר

                                                 
תולדות המחשבה המדינית . א.מקראה לשיעור הב, פרי מייסי'ר ג"עורך ד: בתוך, "Ι-ΙΙ,Summa Theologiae", אקווינס 1 

 . 090' ע, 09שאלה . ד"תשס, סמסטר אביב, 'א
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 .092' ע, אקווינס  3 
 .1סעיף . שם, שם". אשר ינהג בה את כל היקום"...  4

 .שם, שם". והוא התבונה ברוח האלוהים"...  5 
 .095' ע, 5סעיף ,09שאלה , שם. נושי מוסיפים לו דברים המועילים לחיי האדםהחוק האלוהי והחוק הא  6
 .שם, שם". שאסור לפגוע בזולת, לדוגמא, כמו"  7
 .שם, שם.  מכאן שבאופן טבעי הרכוש והחירות צריכים להיות שווים אצל כולם  8
 .099' ע, 9סעיף , שם...". יש אמת מידה אחת של אמת לכל" ...  9

 .092' ע, 9סעיף , שם. ים העולם הבאאל החי  10
 .שם, שם". האדם אינו יכול לשפוט בנוגע למעשים הפנימיים הנסתרים"  11
 .שם, שם  12
 .092' ע, 2סעיף , שם..." יסודות כלליים שלא ניתנו להוכחה"...  13
 .095' ע, 1סעיף , 05שאלה , שם. אקווינס אף מזכיר שרעיון זה מקורו באריסטו  14
 .092' ע, 1סעיף , 09שאלה , שם." מושלם למושלם -י הוא לתבונה האנושית להתקדם בהדרגה מהלאטבע"...  15

 16  Corruption of the law" ."095' ע, שם . 
 .092' ע, 1סעיף , 09שאלה , שם  17
 .ומכאן גם להפיל שליטים מסוימים  18
 099' ע, 09שאלה  ,שם. מנהגי הקהילה שהשתרשו  19
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