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 جني يف الشريعة اإلسالمية والقانون اللييب دراسة نظرية وواقعية:معاملة الس         العنوان           

أقرررررررر بررررررر ن  رررررررذه الرسرررررررالة إيل برنرررررررامج ماجسرررررررتري الشرررررررريعة جبامعرررررررة سررررررروراكارتا احملمديرررررررة مرررررررن عمررررررر   ثررررررري إال   
مافيهررررررا مررررررن مقتبسررررررات قررررررد وكرررررررت مصرررررردر ا .وإوا ابرررررر  يف وقرررررر  الحررررررق أن  ررررررذه الرسررررررالة مررررررن انتحررررررال أو 

 أن تلغي ما منحتين من اللقب العلمي والشهادة العلمية.سرقة فإنه حيق جلامعة 

 

 سوراكارتا                                                                      

                                         

 إيناس أحمد جمعة مفتاح                                                                  
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 قال اهلل سبحانة وتعالي :                                  

           

َنا  َوَلَقد   رِ  ال بَ ر   ِفي َوَحَمل َناُهم   آَدمَ  بَِني َكرَّم  َناُهم َوال َبح  َنا م مَّن   َكِثير    َعَلى   َوَفضَّل َناُهم   الطَّي َباتِ  م نَ  َوَرَزق    َخَلق 
ِضياًل   تَ ف 

   

 ﴾70اإلسراء :﴿                                    
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 إهداء                                    
 سولهر  عبده و إال اهلل و أشهٌد  أن محمدً إلي كل من يقول أشهد أن الإله        

 و إلي وطني الجريح.                             

 الطمرررررروح نفسرررررري يف زرع الررررررذي العطرررررراء ينبرررررروع والتقرررررردير إىأتقرررررردم بالشرررررركر بعررررررد الشرررررركر هلل سرررررربحانة وتعررررررايل  

مرررررن كانررررر  سررررربب  يل..)إب     راهيم   .ومن حتمررررر  مسررررربالية يف لرررررربز بكررررر  قلرررررب رحرررررب  زو  خرررررالز  .واملثرررررابرة

                                    بعررررررررررررررررررردي عرررررررررررررررررررن والرررررررررررررررررررد  ... مرررررررررررررررررررن   تشرررررررررررررررررررعرىإيل ...  يف مواصرررررررررررررررررررلة دراسرررررررررررررررررررز والررررررررررررررررررردعم املعنررررررررررررررررررروي

 ( .ربيعة.) العزيزة خالز

 من إى ....سعادة حلظة يل أناملها لتقدم  لكل    من إى ...حب قطرة لتسقيين فارلا   جرعة الك س منوإيل 

 الشفاء وبلسم احلب رمز إى واحلنان احلب أرضعتين من إى... العلم طريق يل لتمهد دريب عن األشواك حصدة

 .عمر ا يف لنا اهلل أطال .الحبيبة والدتي) بالبياض الناصع و الكبري القلب إى

              إى ..املستقيم....  طريقي إى ..........وحلمي....... أديب وعلمي  ...... إى..... حكمز إى
 .لذكر ا قليب يرتعش من يا.......... أفتقدهتا من يا.......... اهلداية....... طريق

 ة اللهم أجعلها في الفردوس األعال. بدتي الحبيج)                           

 أرجو..  افتخار بك  أمسه أمح  من إى..  انتظار بدون العطاء علمين من إى..  والوقار باهليبة اهلل كلله  من إى
 ويف اليوم هبا أ تدي جنوم كلماتك  وستبقى انتظار طول بعد قطافها حان قد مثارا   لرتى عمرك يف ميد أن اهلل من
  عبدالرحمن بشابش  )جدي الغزيز.. األبد وإى الغد

 .ءضو  وعمي. محمد خالي) افتخار. ازداد وبه العلم إى دفعين من إى ... والتضحية الرجولة رمز إى   

  القادر عبد وخالي                                     



 ط
 

    خديجة خالتي)يل اما   كان   من إيل الصادقة والنوايا الطيب القلب صاحبة إى.. دريب ورفيقة روحي توأم إى
 اهلل   حفظهم)أخوتي وإصراري عز  استمد وهبم مألا حضن شاركين من إى روحي... من أيل   اقرب  م من ىإ

ى األخوات اللوا    تلد ن أمي .. إى من حتلو باإلخاء ومتيزوا بالوفاء والعطاء إى ينابيع الصدق الصايف إى إ
  من معهم سعدت ، وبرفقتهم يف دروب احلياة احللوة واحلزينة سرت إى من كانوا معي على طريق النجاح واخلري

 .)صديقاتي العزيزات .إيمان ,نجيه,رهام,أريج أضيعهمإى من عرف  كيف أجد م وعلموين أن ال 

 )المحمدية سوراكارتا    وأيل ك  زمالئي وأخوين األندونسني الذين درٌس معي يف جامعة

 وفقهم اهلل في كل مراحل حياتهم .                                       

 المتواضع.جهدي ةمر ثهدي أٌ                                          
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 شكر وتقدير                                     
 

يها للدارسة الطيبة التي فتحت لنا دراعأتقدم بالتحية واإلجالل والتقدير إلي دولة أندونيسيا )
  ل اهلل أن يجعلها أمانه مطمئنة ومستقره.بكل رحب أسانتنا وإحتظ

  احملمديرررررة سررررروراكارتا جامعرررررة مررررردير سررررريتياجي بامبرررررانج الررررردكنور لفضررررريلة والتقررررردير والشررررركر كمرررررا أتقررررردم بالتحيرررررة
 والرررررردكتور, العليررررررا الدراسررررررات عميررررررد دميرررررراطي حذيفررررررة الرررررردكتور لفضرررررريلة والتقرررررردير الشرررررركر جبزيرررررر  أتقرررررردم كمررررررا

  اإلسالمي. هالفق ماجستير برنامج قسم رئيس )صربان. سودارنو

من وجهين .وعلمين ,من أساتذي األفاض  طيلة رحلز الدارسية دون  وأتقدم ببالغ الشكر وجزي  العرفان إيل ك 
 حتديد .

 وكما أقدم ك  االحرتام وبالغ التقدير لك  من أخذ بيدي يف سبي  إجناز         

  ذا البحث:                     

      في والطير البحر في الحوت إن“  :وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول بشراكم بقول لهم أقول الذي  ) 
  ”الخير الناس معلم على ليصلون  السماء

 سعادة األستاذ الدكتور محمد عبد الخالق حسن                    

 ستاذ الدكتور خير الدين خميسينسعادة األ                 

يب  رررررررذا العمررررررر  ,يف كررررررر  مراحررررررر  علررررررري عطرررررررائهم الالحمررررررردود الرررررررذي يقمرررررررون بررررررره . تابعرررررررة وتصرررررررو 
 كرررررانوا  الرررررذين,والرررررذي كررررران لعلمهرررررم وفضرررررلهم .وحسرررررن توجيهررررراهتم وعرررررو م األارررررر امللمررررروس عملررررري 
 مرررررررن إىي طريقررررررر يف أحيانررررررا تقرررررررف كانررررررر   الررررررز الظلمرررررررة يضررررررريء ونررررررورا   البحرررررررث  رررررررذا يف يل عونررررررا
حترررررررا يظهرررررررر  واملعلومرررررررات واألفكرررررررار والتسرررررررهيالت املسررررررراعداتيل إ وقررررررردموا دريب يف التفرررررررا ل زرعررررررروا

 .فجزا م اهلل عين خري اجلزاء .البحث بصورتة النهائية 
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 ملخص       
جبامعرررررة  هماجسرررررتري الشرررررريعإيل برنرررررامج  همقدمررررر هالقرررررانون الليررررريب رسرررررال ومعاملرررررة السرررررجني يف الشرررررريعة اإلسرررررالمية

إش       راف حتررررررر   200130023 :إينررررررراس أمحرررررررد مجعرررررررة .رقرررررررم القيرررررررد : ه.إعرررررررداد الطالبررررررر ةسررررررروراكارتا احملمديررررررر

 ه.1425-م2014خميسين.عام  الدين خير الدكتور و حسن الخالق عبد الدكتور محمد

ب حاجرررررة الشرررررارع الليررررريب إيل معرفرررررة وإيضررررراح  باسرررررتقرائي مكتررررريب حتليلررررري قامررررر  فكرتررررره بسررررر رررررث  ه رررررذه الرسرررررال

ملعاملررررررة السررررررجني يف الشررررررريعة اإلسررررررالمية  هيف القررررررانون الليرررررريب ومرررررردي توافقررررررة و الفتررررررالسررررررجني كيفيررررررة معاملررررررة 

مررررردي توافرررررق وتعرررررارض القرررررانون الليررررريب يف مسررررر لة معاملرررررة السرررررجني مرررررع معرفرررررة البحرررررث علررررري مشررررركلة وتركرررررزت 

ه املخالفرررررره يف السررررررجون الليبيرررررر هالشررررررريعة اإلسررررررالمية وعلرررررري معرفررررررة وإيضرررررراح مرررررردي حجررررررم االنتهاكررررررات احلادارررررر

املتقررررردمني واملعاصررررررين  علمررررراءوالتحليررررر  يف جررررر  أقررررروال الفقهررررراء وال هبحرررررث والدراسرررررللشرررررريعة اإلسرررررالمية .بعرررررد ا

أن معاملرررررة السرررررجني علررررري أرض الواقرررررع داخررررر   هالباحثررررر  لقرررررانون الليررررريب توصرررررلمرررررواد اراسرررررة وحتليررررر  لك دكرررررذو 

التنطبررررررق مررررررع أحكررررررام معاملررررررة السررررررجني يف الشررررررريعة اإلسررررررالمية .كررررررذلك بعرررررر  املررررررواد يوجررررررد  يررررررهالسررررررجون الليب

محررررره فيهرررررا خرررررالف بشرررررك  صرررررريم ألحكرررررام الشرررررريعة اإلسرررررالمية وأن بعررررر  املرررررواد الرررررز يوجرررررد هبرررررا نررررروع مرررررن الر 

 واحلق .ه ليبيا دولة العدالتظهر لكي دوليه قد نص  جملامالت وبرتكوالت  هفق مع الشريعاوالتو 

 اإلسالمية,القانون اللييب .ه :معاملة ,السجني,الشريع الكلمة الرئيسية
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ABSTRACT 

The prisoner treatment in the Islamic Law and the Libyan Law. Master Thesis 

provided to get Master of Law degree at the University of Muhammadiyah, Surakarta. 

Written by:  Aynaas Ahmed Joumah. Student’s number: O200130023. The supervisors: Dr 

Mohammad Abdul Alkhaleq Hassan. And Dr. kher Aldein Khamesen . 2015/1435H. 

This Letter Is an Inductive Analytic Research The Idea Was Born Because Of The Need In 

The Libyan Society To Know And Clarify How To Treat With The Prisoner In The Libyan 

Law And The Compatibility/Conflict With Islamic Law In Deal With The Prisoner. Research 

Focused On The Prisoner Issue Between The Libyan Law And Islamic Law And How They 

Are Agreed or Disagree With Each Other. 

The research focuses on The Compatibility and Opposes between Libyan Law Abuses 

Occurring in Libyan Prisons which not acceptable In Islamic Law. After Research, Study 

And Analysis In The Words Of Scientists And Scholars The Former And Contemporaries, As 

Well As The Study And Analysis Of Law Materials in Libya, The Researcher Found That 

The Treatment Of The Prisoner In reality Inside The Libyan Prisons Does Not Apply With 

The Treatment Of The Prisoner In Islamic Law. As Well as Some of the Material had direct 

Disagreement with the Provisions of Islamic Sharia Law. 

And That Some Of The Material Which Has The Kind Of Compassion in Sharia 

Has Provided Courtesy, As International Protocols To Libya Be A State Of Justice And 

Truth. 

Keywords: : Treatment, Prisoner, Islamic Sharia, Libyans Law. 
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