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جرى الباحثون الغربيون في العصر الحديث على تقسيم السلطات إلى ثالث وتبع ذلك الحديُث عن فصل هذه 
السلطات، وهذا المبدأ ـ فصل السلطات ـ في مقدمة المبادئ الدستورية األساسية التي تقوم عليها األنظمة 

 .فى العالم الديمقراطية 
 

الذي « جون لوك»في العصور الحديثة هو الكاتب اإلنجليزي  وكان أول من تحدَّث عن العالقة بين السلطات
ذهب إلى ضرورة الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، على أن تكون السيادة والصدارة للسلطة 

« روح القوانين»فعرض النظرية عرضًا مفصاًل في كتابه « مونتسيكو»التشريعية، ثم جاء الكاتب الفرنسي 
    .                       مبدأ باسمه وأصبح ينسب إليه ويعرف بهبحيث ارتبط هذا ال

 والتفسير الصحيح لهذا المبدأ: 
هو عدم الجمع بين السلطات في يد شخصية واحدة أو هيئة واحدة أيًا كانت، بل ينبغي توزيعها وتقسيمها بين 

اد، فهو مبدأ ظهر من أجل محاربة هيئات مختلفة، ضمانًا لعدم إساءة استعمالها فتصبح أداة طغيان واستبد
لطة المطلقة للملوك الذين كانوا يجمعون في أيديهم السلطات الثالث، وهذا المبدأ في القانون الحديث واجه  السُّ

 نقدًا من وجوٍه ثالثة على ما سوف نرى : 
 

لطة التنفيذية تستول لطة )أحدها(: أن هذا الفصل غير حقيقي؛ ألن الواقع العملي هو أن السُّ ي حتمًا على السُّ
 .التشريعية؛ فال يتحقق التوازن بين السلطات

 .)الثاني(: أن هذا الفصل قد يؤدي إلى التعطيل
)الثالث(: أنه قد تجتمع السلطات في يد فرد واحد أو هيئة واحدة، وال يؤدي ذلك إلى الفساد واالستبداد، 

صلى هللا عليه -ولة اإلسالمية في عهد النبي والمثال على ذلك من َقْبل نظرية مونتسكيو، نجده في الد
وفي عهد الخلفاء الراشدين، كما نجده في عصٍر الحٍق لمونتسكيو، وهو خاص بسويسرا، التي ال تأخذ  -وسلم

بهذا المبدأ، ومع ذلك فإن الحريات مكفولة فيها إلى حدٍّ يفوق الكثير من البالد التي أخذت بهذا المبدأ وعلى 
 .(1المتحدة األمريكية التي تأخذ بهذا المبدأ )رأسها الواليات 
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وهكذا فالنظام السياسي فى أى دولة يتكّون من ثالث سلطات رئيسية وهي السلطة التنفيذية ووظيفتها تنفيذ 

 . القوانين ، والسلطة التشريعية ووظيفتها سن القوانين ، والسلطة القضائية ووظيفتها الفصل فى المنازعات
ن من أهم مبادئ الديمقراطية مبدأ الفصل بين السلطات حتى ال تكون هذه السلطات الثالث يضاف الى ذلك أ

بالتالي فساد مطلق ثم يرجع هذا االثر و متمركزة في يد شخص واحد فقط ، واال ترتب على ذلك سلطة مطلقة 
 على االفراد بسلب حقوقهم وحرياتهم . 

 
كذلك لن تكون ! بالرؤوس " فما بالك بالسلطة المطلقة فكما يقول غوستاف لوبون : " السلطة نشوة تعبث

للقوانين اي اهمية تذكر، فبإمكان اليد الواحدة سن القانون وتنفيذه ألهداف شخصية ال تتعلق بالمصلحة 
  العامة  لهذا جاء هذا المبدأ للحد من استبداد الحكام   .

 
يتوّلى جميع السلطات، وعندما قامت الدولة أما فى النظام االسالمى فالنبي ـ عليه الصالة والسالم ـ 

اجتمعت السلطات الثالث للنبي فقد كان يتولَّى  -صلى هللا عليه وسلم-اإلسالمية في المدينة في عهد النبي 
ُسلطَة التشريع؛ بما أوحاه هللا ـ تعالى ـ إليه في كتابه الكريم، وبما قّلده من أمانة البيان والبالغ للكتاب الكريم، 

تولَّى ـ عليه الصالة والسالم ـ بنفسه ُسلطَة القضاء بما أعطاه هللا ـ تعالى ـ بقوله: }َفاْحُكم َبْيَنُهم ِبَما َأنَزَل كما 
صلى هللا عليه -[، كما استعمل النبي 48اَّللَُّ َوال تَتَِّبْع أَْهواَءُهْم َعمَّا َجاَءَك ِمَن اْلـَحقِّ{ ]سورة المائدة: آية رقم 

على بعض البالد أو في بعض القضايا، مما هو ثابت في عدد من األحاديث، وأمَّا ُسلطُة قضاًة  -وسلم
التنفيذ ـ وهو ما عدا التشريع والقضاء من سائر األعمال التي تتطلبها سياسة المسلمين وتدبير شؤونهم: فقد 

وظيفته ـ عليه السالم ـ  في عهده كما كان له التشريع والقضاء، ألن -صلى هللا عليه وسلم-كانت لرسول هللا 
تقتضي أن تكون الشؤون الثالثة بيده؛ فهو رسول يبلِّغ الناس ما ُأنزل إليهم من ربه، ويدعوهم إلى اإليمان به، 
وراٍع َيُسوس من أجاب دعوته ويدبِّر شؤونهم وفقَا لما شرع هللا، وهذا التبليغ والتدبير ينتظمان أو يجمعان 

 .التشريَع والقضاَء والتنفيذَ 
-وما كان للجمع بين هذه السلطات الثالث أيُّ خطر من األخطار التي تقتضي الفصل بين السلطات؛ ألنه 

 معصوٌم، وال يصدر منه قول أو فعل عن هوًى.  -صلى هللا عليه وسلم
 



صلى هللا عليه -وقد تكفَّلت بعض الكتب المتخصصة ببيان األعمال والوظائف التي كانت في عهد الرسول 
 ( .1ومن توالها، سواء كانت من األعمال الحربية أو المالية أو الدينية أو غيرها) -وسلم

 
وانقطع الوحي اكتملت مبادئ التشريع اإلسالمي، واكتفى  -صلى هللا عليه وسلم-ولما توفي الرسول 

لطة التشريعية مستقلٌة تماماً  لطة التنفيذية  المسلمون بالتطبيق والتفسير واالجتهاد، ومعنى هذا: أنَّ السُّ عن السُّ
لطة التنفيذية فتوالها خليفة رسول هللا  لطة القضائية، أما السُّ وسائر عمَّال الدولة،  -صلى هللا عليه وسلم-والسُّ

لطة القضائية؛ ألن الخالفة نيابة عن صاحب الشرع، في الدعوة إلى الدين  وكان الخليفة كذلك يتولى السُّ
لناس به، ومن مقتضيات هذه الخالفة: أن تكون له سلطة القضاء؛ ألن له أن والمحافظة عليه وسياسة أمور ا

يتولى كلَّ ما يقتضيه تدبيُر شؤوِن المسلمين من تشريع وقضاء وتنفيذ، لهذا كان الخليفة يتولى القضاء 
عنه ـ  بنفسه، وتارة يعهد به إلى غيره، وبخاصة عندما اتسعت رقعة الدولة منذ أواسط خالفة عمر ـ رضي هللا

فصار القضاء يتواله في األمصار اإلسالمية قضاٌة معيَّنون، وتعيينهم تارة يكون من الخليفة نفسه، وتارة يكون 
ن انفصلت عنها  لطة القضائية ظلت تابعة للخالفة من الناحية العضوية وا  من الوالي الذي يعيِّنه الخليفة، فالسُّ

دولة اإلسالمية يطبِّقون الشريعة اإلسالمية، وال يطبقون أوامر من الناحية الوظيفية؛ إْذ إنَّ القضاة في ال
 .(2الخليفة إذا تعارضت مع أحكام الشريعة)

 
اذا ما رجعنا الى االسالم بعد النبى وفى عصر الخلفاء الراشدين سنجد ان الثالث سلطات موجودة ومنفصلة  

 رف عليها فى العصر الحديث. فال تتدخل سلطة في شئون سلطة اخرى ، ولكن ليس بالصورة المتعا
فكانت السلطة التنفيذية متمثلة في مؤسسة الخالفة ، والسلطة التشريعية متمثلة في كتاب هللا والسنة النبوية ، 

 . والسلطة القضائية متمثلة في القضاة
يع وكان من الواضح ان هناك فصل بين هذه السلطات ، فال يستطيع الخليفة عدم تنفيذ او تعطيل او تشر 

 -، كما كان القضاء يتمتع بإستقالل كبير النه يستند الى الكتاب والسنة  -السلطة التشريعية  -االحكام 
بدون تدخل من السلطة التنفيذية ، فال وجود لسلطة مطلقة في االسالم وانما لكل سلطة  -السلطة التشريعية 

 . مهامها واختصاصها
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ئمها، وهذه قضية مسّلمة في الفكر اإلسالمي، على الرغم من بعض فقدَعِرف اإلسالم، الدولة بأركانها ودعا
ما أثير حولها ، ففي الحقيقة، يصعب إرجاع نشأة الدولة اإلسالمية ألي من النظريات، التي تحاول الكشف 
عن نشأة الدولة، كالنظريات التيوقراطية، كنظرية تأليه الحاكم، ونظرية الحق اإللهي المباشر، ونظرية الحق 

إللهي غير المباشر )التفويض اإللهي(، أو تلك النظريات، التي ُترجع نشأة الدولة إلى البشر، كنظرية التغلب ا
 .(1)والقوة، ونظرية التطور العائلي، ونظرية التطور التاريخي، ونظرية العقد االجتماعي

 
فكما ال يخفى، فإن واضعي هذه النظريات، في محاولة لتفسير نشأة الدولة، لم يعنو أنفسهم بدراسة التجربة 

 لصين ما توصلوا له من نظريات.اإلسالمية في الدولة، ضمن ما درسوه من تجارب الدول، مستخ
ولئن َعِرَف التاريخ اإلسالمي، نظام حكم إسالمي، فإن اإلسالم ـ باعتباره شريعة سماوية خاتمة ـ لم يأت 
نما أتى بمبادئ عامة تصلح لكل زمان  بنظام خاص محدد، يفرضه على المسلمين في كل زمان ومكان، وا 

والجزئيات، التي بطبيعتها تتطور وتتغير بتغير ظروف الزمان ومكان، دون التعرض للتفصيالت، واألساليب 
 والمكان، لُتراعي فيها كل أمة ما يالئم حالها، وتقتضيه مصالحها.

وبناء على ذلك، فاإلسالم فيما يتعلق بنظرية الدولة، لم يدخل في تفاصيل ذات قيم نهائية مطلقة، أو مزودة 
نما اكتفي بوضع المبادئ العامة، والقواعد الكلية، بحق الشرعية المطردة، التي ال تقبل تغيير  ًا وال تبدياًل؛ وا 

التي ينبغي أن تعتمد عليها هذه النظرية، فالنظرية اإلسالمية في الدولة بالنسبة للجزئيات والتفصيالت ـ شأنها 
ئية وال قطعية، شأن سائر النظريات السياسية اإلسالمية، قابلة للتغيير والتبديل واإلضافة، وصيغها ليست نها

 ( .2وال هي موضوعة في قالب جامد )
 

فاإلسالم يسمح بتطوير وتحوير النظريات السياسية، التي اجتهد العلماء المسلمون في صياغتها، طبقا 
لمتطلبات العصر، وظروف الزمان والمكان، بشرط أن تستند تلك النظريات، إلى المبادئ العامة، التي جاء 

النظريات واألنظمة السياسية، أو ما يطلق عليه في االصطالح )القانون الدستوري(،  بها اإلسالم في ميدان
ولهذا، فالذي يهم المسلمين اليوم، هوان يكون استنباط النظرية في الدولة مستمد من أحكام الشريعة 
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 اإلسالمية، بحيث تحقق مقتضيات الحياة العصرية ومتطلباتها، وال تخرج، في الوقت نفسه، عن أسس
 الشريعة اإلسالمية ومقتضياتها.

 
 اإلسالمي الحكم نظام والسياسة يتفق على أن القانون فقهاء من وكثير اإلسالمية الشريعة واذا كان فقهاء

 النظام هو هذا مصدر بأن ذلك ويعللون الوضعية، السياسية النظم عن مختلفة معينة خصائص له هونظام
 تطبيق الشريعة هو اإلسالمي الحكم نظام وتكوين نشأة وراء من الهدف وأن -وجل عز- هللا شريعة

 عمل طرق النظام مع هذا عمل طريقة تختلف أن الطبيعي من فإنه وبالتالي كافة، البشر على اإلسالمية
 المبادئ من العديد مطلق فهناك بشكل متفرد ليس أنه أيضا يرون أنهم إال األخرى، السياسية الوضعية النظم

الحكم  نظام وطبقها قبل من قد عرفها الوضعية السياسية النظم عليها بنيت التي العامة الدستوريةوالقواعد 
 اإلسالمي

 المعاصرة الديمقراطية النيابية النظم عليها تبنى التي المبادئ أهم أحد السلطات بين الفصل مبدأ كان ولما
االساسية،  وحرياته حقوق االنسان واحترام االستبداد ومنع القانون دولة لتحقيق أساسية ضمانة باعتباره

 هذه إلى اإلسالمي،وللوصول السياسي النظام في من عدمه المبدأ هذا وتطبيق تبني حقيقة لذلكحاولنا معرفة
البحث  فى األساس الفلسفى لمبدأ الفصل بين السلطات فى فكر الفالسفة ومدى إستقرار مبدأ  ارتآينا الغاية

لتطبيق العملى  وظروف المجتمع وضوابطه فى العصر الجاهلى قبل االسالم ثم الفصل بين السلطات فى ا
نتناول أحوال الدولة اإلسالمية ودستور المسلمين فى عصر النبوة وضوابط الدولة اإلسالمية وأثرهاعلى 

 الديمقراطية واخيرَا الشورى ومدى تطبق النظام االسالمى لها ولمبدأ الفصل بين السلطات .
 

 :بحثال أهمية
 لدولة الدعامات األساسية أهم أحد يشكل السلطات بين الفصل مبدأ كون في البحث هذا إعداد أهمية تكمن

 الـتي األساسية من المبادئ أيضاً  يعد وهو الحكام قبل من االستبداد منع إلى يؤدي تطبيقه أن كما القانون،
 والشمولية والكمال بالعدالة يتصف الذي النظام هذا المعاصرة، النيابية الديمقراطية السياسية النظم عليها تقوم
 الحكام  .  قبل من باالستبداد السماح وعدم

فالمتتبع لألنظمة السياسية في العصور الماضية يجد أن تركيز السلطة كانت تفسر على أنها بمثابة حق 
  شخص أو امتياز له .. ونجم عن ذلك جنوح الحكام إلى االستبداد فذاقت الشعوب ألوانًا من الظلم والسيطرة

كذلك في الثورة الفرنسية مما فقامت الثورات مثل ما حدث في انجلترا للقضاء على حكم آل استورات ، و 
اضطر المفكرون والفقهاء إلى إيجاد نظريات تحد من تلك السيطرة واالستبداد وذلك من خالل  مبدأ الفصل 



بين السلطات ، ورغم قدم الفكرة إال أن العالمة الفرنسي مونتسكيو في كتابة الشهير ) روح القوانين ( 
لألمم شارحًا ومفسرًا لها وداعيًا للعمل بمبدأ الفصل بين م هو الذي نفض الغبار عنها وأوصلها 1748

السلطات الثالث ، ضمانًا للحريات الفردية ، وا عمااًل لمبدأ الشرعية وسيادة حكم القانون ، فبيان مبدأ الفصل 
، إن بين السلطات يمنح المهتمين بدارسة القانون بمعرفة مزاياه ومكانتة وأثره في الحد من االستبداد في الحكم

مبدأ الفصل بين السلطات هو قاعدة من قواعد فن السياسة أو الحكمة السياسة ومنه يجب أن توزع 
االختصاصات العامة في الدولة على عدة هيئات ويجب أن يفصل بينها مع وجود قدر من التعاون والرقابة 

ني وهل طبقها، وهل أهداف المتبادلة وفى هذا البحث سوف نبحث مدى معرفة الفقه اإلسالمي مثل هذه المعا
الفصل بين السلطات كانت متحققة في العصر األول منذ ظهور اإلسالم في القرن السابع الميالدي لوجود 
الرسول صلى هللا عليه وسلم وان وجد المبدأ ذاته حيث قامت دولة اإلسالم على أساس التعاقد أو البيعة وقد 

ن المنطقي أي تكون لإلسالم شرعية ثم ال تكون له سلطة تطبق ارتكزت الدولة على قواعد العدل وانه ليس م
 .(1)تلك الشريعة وتحمل الحاكم والمحكوم على العمل بها 

فالنظام اإلسالمي لم يتغير عن قاعدة الفصل بين السلطات رغم نظرته الخاصة حول تكوينها واختصاصاتها 
ضوحا بعد أن دون المجتهدون اجتهاداتهم وأخذها ومسؤولياتها ، وال الحكام وقد ازدادت السلطة القضائية و 

 .رجال القضاء مرجعا بل قد نجد أحيانا أن أحد طرفي الخصومة هو الخليفة ذاته أو األمير
إن الفصل بدأ من عصر عمر بن الخطاب وخاصة بين السلطة  : يحيى السيد الصباحي ويرى الدكتور 

امين لتعيين القضاة ودستور للقضاء وقد اقتصر ذلك التنفيذية والقضائية حيث وضع عمر بن الخطاب نظ
على فترة الخالفة الراشدة لكونها افضل نموذج جسد تعاليم اإلسالم واحكامه لكن بعض خلفاء بني أمية وبني 
العباس ساروا في اتجاه معالم اإلسالم وانفردوا بالسلطة وقفزوا على مبدأ الفصل بين الوظائف وفرضوا 

 .أهوائهم وقناعاهم اجتهادا يتماشى مع
أما بشأن عدم الفصل بين سلطة التنفيذ والقضاء فقد كان الرسول صلى هللا عليه وسلم يقضي بنفسه أما في 
عهد الخالفة الراشدة كان الخليفة يجمع بين سلطتي التنفيذ والقضاء ولم يستقل القضاة بالوظيفة القضائية 

ل التنفيذ وهذا ال يعني االندماج الوظيفي للقضاء فالقاضي فتقتصر عليهم دون أن يشاركهم فيها أحد من رجا
 في اإلسالم مستقل في عمله الن القواعد التي يطبقها ليست من عمل السلطة التنفيذية بل هي مبادئ األهلية  

 
 :البحث هدف
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 لفصلا لمبدأ السياسي اإلسالمي النظام تبني عدم حقيقة حول الغموض ازالة إلى أساسي بشكل البحث يهدف
 النظام  ، هذا في قصوراً  أو انتقاصاً  يعد ال ذلك أن وتوضيح السلطات،بالصورة المتعارف عليها حديثا، بين

الن  من خصائص التشريع اإلسالمي أنه من عند هللا تبارك وتعالى الذي يعلم ما كان وما سيكون، وال يظلم 
 أحدًا وال ينحاز في حكمه إلى أحد من خلقه .

هللا الناس للتجارب في مجال الحقوق والواجبات والحالل والحرام، وغير ذلك من األمور التي ال  ولهذا لم يترك
تتغير بتغير الزمان والمكان قال تعالى: )لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس 

 " .25 ايه رقم -بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس( "سورة الحديد
 

فهذا النص القرآني أوضح أن رسل هللا مكلفون بإقامة العدل بين الناس وقد حدد هللا وسائل ذلك بالسلطات 
الثالث التشريعية والقضائية والتنفيذية، فالتشريع أو القانون قد رمز هللا إليه الكتاب، والقضاء قد رمز هللا إليه 

يه بالحديد الذي هو رمز القوة، ولقد درجت التشريعات والدساتير المعاصرة بالميزان، والتنفيذ قد رمز هللا إل
على اإلشادة بالفصل بين السلطات الثالث التشريعية والقضائية والتنفيذية، وهو الفعل الذي ينسب إلى 

إقامة  أوروبا، وأصوله في اإلسالم، يقول )المودودي( الحديد ُيراد به القوى السياسية، فغاية بعث الرسل هو
 ·نظام العدالة االجتماعية

 
ويقول ابن تيمية الجمع بين الكتاب والحديد هو لتقويم من يخالف التشريع فيقوم بالحديد، وال خالف في أن 
التشريع سواء بالقرآن الكريم والسنَّة النبوية مصدرها هللا تبارك وتعالى، فال اختصاص للناس في التشريع بما 

هذا يضمن استقالل التشريع عن الناس وعن السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، يخالف القرآن والسنة، و 
فالنبي الذي كان ينزل عليه الوحي بالقرآن والسنة النبوية ال يعد مشرعًا، وبالتالي ال يكون النبي قد جميع بين 

هو المعجزة اإللهية، ومن ثم  السلطات كلها ألنه كان مبلغًا للتشريع، وهو القرآن والسنَّة والقرآن من هللا الذي
 ·كان اللفظ والمعنى من هللا، ويبلغ السنَّة وهي بيانه من هللا بألفاظ من النبي صلى هللا عليه وسلم

ولقد جمع الرسول صلى هللا عليه وسلم بين القضاء والتنفيذ بصفته هذه وألنه معصوم من الخطأ وقد كلفه هللا 
سورة المائدة: آية “هم بما أنزل هللا وال تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق( بالقضاء في قوله تعالى: )فاحكم بين

، وفي عصره لم يفصل القضاء عن السلطة التنفيذية ألن الخصومات كانت قليلة جدًا، وبهذا ظل “ 48رقم
ن األمة الرسول يتولى القضاء بنفسه ثم والة غيره في األقاليم فضاًل عن أن هللا قد عصم النبي من الخطأ، وأ

 .  في حاجة إلى أحكامه القضائية لتكون القواعد والمبادئ لمن بعده
 



فالنظام اإلسالمي يتميز عن غيره في شتى الشرائع قديمها وحديثها بمميزات اهداها إلى العالم، فالنظام 
الدين وأشتمل اإلسالمي يستمد جذوره من مصدر وحيد وهو القرآن الكريم، وقد حوى القرآن الكريم أمور الدنيا و 

على األحكام التي تصلح لكل زمان ومكان ثم يأتي من بعده السنة النبوية وهى ما جاء إسناده صحيحًا عن 
 النبي قواًل وفعاًل وتقريرًا، ثم يأتي بعد ذلك دور الفقه واالجتهاد.

روف والنهى وقد اتسم النظام اإلسالمي باإلنسانية في أسمى صورها في ضوء تعادل الحقوق واألمر بالمع
 عن المنكر، كما أن المساواة صفه مؤكدة في النظام اإلسالمي وقد أعلن الرسول ذلك في أكثر من مناسبة .

وليس ألحد أن ينكر أن الدولة التي أقامها الرسول في المدينة وعقب الهجرة كانت لها مقومات اقتصادية 
أفراد يديرون ويحققون أهدافًا كانت محل اعتبار  وسياسية واجتماعية تعتمد في بنائها وفى تيسير حركتها على

عندما صيغت هذه المقومات في شكل هياكل تنظيمية، وليس بمقدور إنسان تتوافر فيه  صفتًا الحيدة 
والموضوعية أن يتجاهل دقة النظام الذي ألتزمه المسلمون األوائل تحت قيادة وتوجيه المصطفى صلى هللا 

لى إلى الحبشة، والثانية إلى المدينة ثم في غزواتهم وحروبهم وفتوحاتهم، وال عليه وسلم، عند هجرتهم األو 
يمكن كذلك القول بان الدولة اإلسالمية في عصورها الزاهرة لم يكن لها جهاز أدارى يستند في تنظيمه وأدارته 

اف التي على مبادئ وأصول واضحة المعالم ومحددة القسمات، واستطاع الجهاز اإلداري أن يحقق األهد
 (.1حرصت الدولة اإلسالمية عليها )

فى ضوء ذلك سوف نقسم البحث الى فصل تمهيدى واربع فصول نتناول فى الفصل التمهيدى األساس 
الفلسفى لمبدأ الفصل بين السلطات ، وفى الفصل األول ظروف المجتمع وضوابطه فى العصر الجاهلى قبل 

اإلسالمية ودستور المسلمين فى عصر النبوة ، وفى الفصل  االسالم ، وفى الفصل الثانى أحوال الدولة
الثالث ضوابط الدولة اإلسالمية وأثرهاعلى الديمقراطية ، وفى الفصل الرابع الشورى ومبدأ الفصل بين 

 . السلطات فى النظام االسالمى
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