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 ملخصال

همهههه هاإل فدو يسهههه هالقهههه    هواتفهههه  هاخهههه   همههههفدىهإظههههه رإىلههفدراسهههه الههفد هذهههه تهههه
الاحهههلههراسههه فدفقهههفدهاتاههه هالا ذهههلهيفهذههه ههاله.االخههه  سهعق بههه هيفهاألربعههه هاملههه اذ 

هبههم  هالقهه    هاإل فدو يسهه هيفهاالخهه  سهب حليههعهعق بهه هاملك هه حبهثيههله قهه حهالا ذههل
هعههههه ه4223هلسههههه  ه42هبهههههم  هالقههههه ا نهمب جههههه هاملعفدلههههه هبصهههههي  ه ه;;;3هلسههههه  ه53

عق بهههههه ته  ههاالخهههههه  سهمق ر هههههه ًهب ملهههههه اذ هاألربعهههههه .هومهههههه ه ذهههههه هال  هههههه    همك فحهههههه 
هاألربعهههه هيفهاملهههه اذ ت افههههقهبعق بهههه تهاالخهههه  سههاإل فدو يسهههه هاالخهههه  سهيفهالقهههه    
األربعه حبهوخت لفه  همه هذيهلههامله اذ هال عز همهيفه طه  هيفهتهفدخعهبشكعهعه ححبهلك اه 

هامله اذ ه  هالق    هاإل فدو يس ه ع   هعلىهاملخ لسهالق عهيفهذنه مىهالفقه ءهمه 
هاألربع هبعفدحهج ازهتعز مهاملخ لسهب لق ع.

ه

هامل اذ هاألربع حبهالق    هاإل فدو يس .هاالخ  سحبهعق ب  هالكلمات الرئيسية

ه

ه

ه

ه
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Abstract 

This study aims to identify the differences and similarities in the perspective of 
the Indonesian Law and the four schools of thought in the matter of criminal 
corruption. The research was conducted using the literature review method, by 
analyzing corruption in Law number 31 of 1999 which was amended by Law no. 
20 of 2001 concerning the eradication of corruption, then compare it with the 
perspective of four schools of thought. The study suggests that the crime of 
corruption according to the Indonesian Law is in accordance with the crime of 
corruption according to the four schools of thought in general, because 
corruption according to the Indonesian Law falls within the scope of ta'zir 
according to the four schools of thought.  The difference is that it is permissible 
to apply the death penalty for corruptors according to the Indonesian Law, while 
according to the four schools of thought, the capital punishment for corruptors is 
not allowed. 

 

Keywords: corruption, four schools of  thought, Indonesian corruption crime 
law. 
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Abstrak 

Penelitan ini bertujuan untuk mengetahui sisi perbedaan dan kesamaan perspektif 
Undang-Undang Indonesia dan empat mazhab dalam masalah pidana korupsi.ه
Penelitian iniهdilakukan dengan metode kajian pustaka, dengan menganalisa 
pidana korupsiهdalam Undang-Undang  nomor. 31 tahun 1999 yang telah 
diubah dengan Undang-Undang no. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan 
tindak pidana korupsi, kemudian membandikannya dengan perspektif  empat 
mazhab. Kesimpulan dari penelitian ini adalah: bahwasanya Pidana korupsi 
menurut Undang-Undang  Indonesia sesuai dengan pidana korupsi menurut 
empat mazhab secara umum, dikarenakan pidana korupsi menurut Undang-
Undang  Indonesia masuk dalam lingkup ta’zir menurut empat mazhab. Adapun 
perbedaannya adalah  bolehnya  penerapan pidana mati bagi koruptor menurut 
Undang-Undang   Indonesia, sedangkan menurut empat mazhab pidana mati  
bagi koruptor tidak dibolehkan. 
 
 
Kata kunci: pidana korupsi, empat mazhab, undang undang tindak pidana 
korupsi indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

هالمقدمة .3

م هص رهاالع فداءهعلىهاألمه ا هاالخه  سهاله يه شهكعهخطهماهيفاهذاهيفهذه اه

الزمههه  هواب  لههه هبهههاهيفاهههذهمههه هال ههه سهيفهذههه اهالالهههفدحبهخ صههه همههه هاملههه ظفنهومههه ه   لههه  ه

األمههه ا هلع ههه حهخط رتهههاهعلهههىهامل  صههه .هبهههعه ع ههه همههه ه خطهههمهصههه رهاالع هههفداءهعلهههىه

ب لفدميقماطيههه حبهو  هههاههمضهههماهالفدولههه هواع  ههه حبهومههه هريةههه رههاتطهههذة ه  هاالخههه  سه ع ههه 

هوامل  رس تهب لق    هالعميفهحم ل هتشم ع تهوض هوخ ص هالق    هلسي دةهض راه ع  

هضههم هالسهه  حبهو  ههاه ههفدممهاملسهه فدام حبهو  ههاهال   يهه هالقهه ا نحبهو  ههاه عهه  هإ فهه  هجمهه  هيف

هبههه ألم هوالصهههح حبهو  هههاه ضهههمهال علهههي ه طههه ع هيفهاالخههه  سهسهههي  هوالهاحليههه ةهب  عيههه 

ه3ه.اإل س  هذق  هو  اه   هكهالاشميحب

و هههههفده  مهههههههجهههههه دهاس ه ر ههههه هاإل فدو يسهههههي هيفهمك فحههههه هاالخههههه  سهب ضههههه ه

لسهههه  هه42بصههههي  ه هاملعفدلهههه همب جهههه هالقهههه ا نهبههههم  هه;;;3لسهههه  هه53القهههه ا نهبههههم  ه

(هيفهعهفدهذاي حبهويفهذه ههالقه ا نهUU Tipikorاالخ  سهه)هع همك فح ه4223

تاههنهفيههه همفههه حهاالخهه  سهويفهه  هالعق بهه تهم فدرجهه هخت لههرهبهه خ   هجسهه م هجههمحه

يفهعهههفدهه(KPK)اسهه وهواملالههخهاملخهه لس.هويفهه لكهجلهإ شهه ءهس هه همك فحهه هاالخهه  س

                                                           
3. http://www.umm.ac.id/ar/berita/pakar-hukum-pidana-umm-korupsi-tergolong-

kejahatan-internasional.htmlه.ه4242    مههه38حبهجلهاسرتج عاهيفهال  ر خههه

http://www.umm.ac.id/ar/berita/pakar-hukum-pidana-umm-korupsi-tergolong-kejahatan-internasional.html
http://www.umm.ac.id/ar/berita/pakar-hukum-pidana-umm-korupsi-tergolong-kejahatan-internasional.html
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ه  شهه ت هالفدولهه هحبهوذهه هاللج هه هاملسهه قل هالههي3ه4224سهه  هههسهه يف ر  هبهه تميهميجهه واي

  دذ    ههههههه هصهههههههفد ههاحلك مههههههه ههب ماههههههه  خهملك فحههههههه هاالخههههههه  سحبهويفهعههههههههفدهس سهههههههيل 

يف ه ههه4228هلسه  ه9هبهم  هاإل فدو سي هاع ا رهاالخ  سهم هاسهما  هالفدوليه هيفهالقه    

ه.4ه4225س  هه(UNCAC)هاالخ  سهملك فح هامل حفدةهاألم همؤدتمهيفهذ هوارد

إ اهل ذظهيفه   م  هذ ههحبه  هذه ههاسهه دهتهتهؤةمهيفه ولك هلألسرهالشفد فدحب

ردعهاالخههه  سهبشهههكعهجيهههفدحبهيف ههه هذههه هوا ههه هبتهههه رهعهههفدةه ضههه   هاالخههه  سهيفهذههه هه

السهههههه  اتهاألخههههههذة.هومهههههه ه بمزذهههههه ه ضههههههي هاالخهههههه  سهيفهصهههههه  ع هالاط  هههههه هالشخصههههههي ه

  هتمليهه5حب4ف خسهمهفيهه هالفدوله هه4239اليهذفدةههيفهالس  هه(E-ktp)اإلليك ذو ي ه

 )هظهههمته ضههي هاالخهه  سهلههميف هال هه منهجي سههما  ههه4242حبهويفهر سهسهه  ه5روبيهه 

Jiwasraya)ف ههه هخههه  هذههه اهه6تمليههه  هروبيههه .ه3539الهههيهتعهههفدهفيهههه هخسههه رةهالفدولههه هه

  سهه  عحبهفهههعهالعق بهه تهالههيه وردتهه هاحلك مهه هيفهالقهه ا نهيف فيهه هلههمدعهاالخهه  سه حبه حه

ه ردعه .هالعق ب تهاليهفمضه هالشمعه بلخهو

                                                           
مه هلهمذه هحبه(هKPK)عه هس ه همك فحه هاالخه  سه4224لسه  هه52ر ه ههقـوانين جمووريـة إندونيسـية . 3

ه(ه.4الا بهاألو حبهالفصعه)
ع هت  يهفدهمهؤدتمهاألمه هامل حهفدةهملك فحه هاالخه  سهسه  هه4228لس  هه9ر  ههقوانين جموورية إندونيسية . 4

ه(.ه3(حبهامل دةه هه)3حبهم هلمذه هحبهالفصعه)ه4225
5. https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/279-kpk-tetapkan-2-tersangka-

%20baru-dalam-kasus-ktp-elektronikه.ه4242    مههه7حبهجلهاسرتج عاهيفهال  ر خههه
4
  https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e1df65f4746f/menkopolhukam-

tegaskan-semua-kasus-korupsi-harus-dibongkar/ه4242    مههه:3حبهجلهاسرتج عاهيفهال  ر خههه. 

https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/279-kpk-tetapkan-2-tersangka-%20baru-dalam-kasus-ktp-elektronik
https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/279-kpk-tetapkan-2-tersangka-%20baru-dalam-kasus-ktp-elektronik
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e1df65f4746f/menkopolhukam-tegaskan-semua-kasus-korupsi-harus-dibongkar/
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e1df65f4746f/menkopolhukam-tegaskan-semua-kasus-korupsi-harus-dibongkar/
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e1df65f4746f/menkopolhukam-tegaskan-semua-kasus-korupsi-harus-dibongkar/
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ف  ط  هه همهه هذهه احبه  هالا ذههله م ههفده  ه اههنهج ا هه هال  افههقهواخ  فهه تهبههنه

 عق ب هاالخ  س.ههفدو يس هوامل اذ هاألربع هيفم  رهالق    هاإل 

 البحث مشكالت .0

ه:ال  لي هاملشكل هذعهالفدراس هذ ههيفهسيح و هالا ذل

هاألربعهه هيفهعق بهه املهه اذ ههمهه هاإل فدو يسهه هالقهه    هاخهه   هواتفهه  همهه همههفدى .1

 االخ  سه 

   أىداف البحث .3

هتفد هذ ههالفدراس هإىلهحتقيقهم ه ل ه 

املههه اذ هاألربعههه هيفههمههه هاإل فدو يسههه هالقههه    هاخههه   هواتفههه  هإظهههه رهمهههفدى .3

 االخ  سه.هعق ب 

 نتائج البحث: .4

 اإلندونيسي. القانون في االختالس على المترتبة العقوبات -

 خ  سهإىله س نه الااملشمعهاإل فدو يس هعق ب ته س ه

 أوال، العقوبات األصلية.

(حبه4يفهمههه دةهالفصهههعه)هاألصهههلي هالهههيه مرذههه هاملشهههمعهاإل فدو يسههه هجنهههفده  هالعق بههه ت

مشهه  ل هعلههىهعق بهه هه(ه36(هإىلهمهه دةهالفصههعه)7(حبهومهه دةهالفصههعه)5ومهه دةهالفصههعه)
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ثيههلهمكهه ههالسههج هسهه اءهيف  ههههمؤبههفده وهمؤ هههحبهوعق بهه هال  ههماحبهوعق بهه هاإلعههفداح.

الق ض هفيه هاحملك حهعليهاهب لسهج هوال مامه همعه حبهوجعله ه هاملشهمعهعق به ه س سهي ههيفه

 همجي هص رهاالخ  سحبهبعهميك هللق ض ه  همك هبعق ب هاإلعفداحهيفهص رتاهاملشفددة.ه

 ثانيا، العقوبات التبعية.

هعلههههىه(ه هتفههههمكهاحلك مهههه هالعق بهههه تهال اعيهههه هإضهههه ف 3 صههههههعليههههه هاملهههه دةه)

هال اعي هاملقمرةهيفهيف  به  ا نهالعق ب تهاس   ي هحبعلىهال ح هال  يله هالعق ب ت

 وهالمبحهاحل صعهم هجممي هههلل حك حهعلياهامل ق الته وهالعق رات زعهملكي ه .ه 

هسههه اءهيف  هههههاألمههه ا هم د ههه ه وهمع   ههه هحبومههه هضههه  ه هاالخههه  سهجههه اهع هههاحب

لميف هاحملكه حهعليهاهالهيهو ه هعليهه هاالخه  سحبه وهاألمه ا هالافد له هالهيهتعه د ه

  ي  ه .

 دف هاألم ا هع ض هع هالمبحهاحل صعهم هجممي هاالخ  سه. .هب

 اغ  همجي هالشميف ته وهبعضه هملفدةهالهتز فدهعلىهس  ه. .هت

 هههزعهبعهههقهاحلقههه  هاملعي ههه هه وهمجيعهههه هحبه وهبعهههقهاألربههه حهاملعي ههه ه وهمجيعهههه ه .هث

 3ل حك حهعليا.ل

                                                           

لسههه  هه42بصههي  ه هاملعفدلهه همب جهه هالقهه ا نهبههم  هه;;;3لسهه  هه53بههم  ههقــوانين جمووريــة إندونيســيةه3 
ه(هه.3(هامل دةه):3حبهالفصعه)ه(4)ع همك فح هاالخ  سهم هلمذه هحبالا بهه4223
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إ اهيف  هاحملكه حهعليهاهته قهفدرهعلهىهدفه هالعه كحبههه (ه 4و صههعليه هامل دةه)

ملفدةهلهمهبعفده مارهاحملك  هحبهفيج زه زعهه (b(هذم ه)3يف  هذ هم ص صهيفهامل دةه)

ه3ملكي هامل  هلل حك حهعلياهه.

إ اهيفههه  هاحملكههه حهعليهههاهالهميلهههكهمههه الهيف فيههه هلهههفدف هه(ه 5و صهههههعليهههه هاملههه دةه)

(حبهجيه زهللحه يف ه  ه اهفد هالعق به هb(هذهم ه)3لع كحبهيف  هذ هم ص صهيفهامله دةه)ا

علىهعق ب هالسج هملفدةهالهتز فدهعلىهمهفدةهالعق به هاألصهلي هيف ه هذه هم صه صهيفهذه هه

ه4الق ا نحبهومفدةهالسج هم ص ص هيفه مارهاحملك  ه.

هاألربعة. المذاىب في االختالس على المترتبة العقوبات -

هحسب صوره.عقوبة االختالس 

ه;;;3هلسههه  ه53هبهههم   القههه    هاإل فدو يسههه إىلهصههه رهاالخههه  سهيفههبههه ل تم

حبهاالخههه  سهمك فحههه هعههه ه4223هلسههه  ه42هبهههم  هالقههه ا نهمب جههه هاملعفدلههه هبصهههي  ه 

 وال ل  حبهوالمل ةهيفهاصط حهالفقه ءه. ف جفده ا هت فدرجهحتههمفه حهاتي   حب

 . أوال، الخيانةه

                                                           

ــة إندونيســيةهه3  لسهه  هه42بصههي  ه هاملعفدلهه همب جهه هالقهه ا نهبههم  هه;;;3لسهه  هه53بههم  ههقــوانين جمووري
ه(هه.4(هامل دةه):3حبهالفصعه)ه(4)حبالا بههع همك فح هاالخ  سهم هلمذه ه4223

ـــة إندونيســـيةهه4 لسههه  هه42بصهههي  ه هاملعفدلههه همب جههه هالقههه ا نهبهههم  هه;;;3لسههه  هه53بهههم  ههقـــوانين جمووري
ه(ه.5امل دةه)ه(:3حبهالفصعه)ه(4)ع ههمك فح هاالخ  سهم هلمذه هحبالا بهه4223
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 قص  هال ف ءهمب ها    هعلياهس اءهيف  ههههه«وتعم رهاتي   هع فدهالفقه ءهذ  ه

ه3.»األم   هعلىهاألم ا ه وهغذذ 

 عقوبة الخائن:أما و 

 4هعلىه  لن هفقفدهو  هات  هبنهالفقه ءهفيه 

 القول بقطع الخائن:

ه.هاحلمزهاع ا رذ هلعفدحهو لك حبوات ارجهوزفمهوإسح   وذ ه   ه محفد

هامههم ةهيف  هههه«رضهه هاعهع ههه  ههع  شهه هعهه هاملشههه رهاملخزوميهه هاملههم ةهفد لواسهه فدل اهثهه

حبه5«ه ههفدذ هتقطهه ه  هوسههل هعليههاهاعهصههلىهال هه هفهه ممهحبوجتحههفدههامل هه عهتسهه عذهخمزوميهه 

هتو  هههاهه قطههه حبهجيههه ه  هالع ر هه هج ذهههفده  هعلهههىهدليهههعهفيههاوجههاهالفداللههه  ه  هاحلهههفد له

 .ذمزهم ه ك  ه  هالقط هيفه شرتط

 القول بعدم جواز القطع
                                                           

حبهحتقيهق هشرح الزرقاني علـى موأـا اإلمـام مالـ  حبهالزر  وه.ه595/هصهه5حبجههفتح القديرهحباب هاهل   حه 3
ه6حهجه4225ه-ذهه3646الق ذمةهحبهالطاع  هاألوىلحبهه–طاهعافدهالمءو هسعفدهحبهال  لم همك ا هالاق ف هالفد  ي ه

جب ارهحم فت همصمهحبالطاع  هاألوىلحبهه-حبهال  لم همطاع هالسع دةهالمنتقى شرح الموأا حبالا ج ه.ه484/هصه
بههذوتحبهه–حبال  لههم هدارهالفكههمهمــنح اليليــل شــرح مختصــر خليــل حبعلههي ه.ه:;4/صه3ذههههحبهجهه3554
بههه هاه.ه466/صهه42حبهجههالميمـــور شـــرح الموـــذ  حبهال ههه ويه.ه4;4/هصهه;ححبهجه;:;3ذهههه/;362
بههه هاه.ه;34/هصه8حبجههكشـــاف القنـــار عـــن مـــتن اإلقنـــار  حبالاهههه تىه.ه326/هصهه;حبهجهالمغنـــي هحب فدامههه 
ه.ه364/هصهه37حبجههميمور الفتاوى حبتي ي 
حبهحتقيهق هعصه حهالهفد  هالصها بط حبهال  لهم هدارهاحلهفد لحبهمصهمهحبهالطاعه  هاألوىلحبهنيـل األوأـار حبالشه يف وه 4

ه.378/هصه9ححبهج5;;3ه-ذهه3635
3
ه.::38 خمجاهمسل هيفهصحيحاحبهر  هاحلفد له  
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الههخهه لسوامله  ههه حبواملهه   حباتهههحبهوالشهه فعي حبهواألذ هه  هإىله  العههرتة ذهه ه

هم  ههه حبهوالهخهه   حبهعلههىهلههيسه« هاهوسههل ال هه هصههلىهاعهعليههه قطهه .هواسهه فدل اهبقهه  

هذه اهعلهىهوالع هعهصهحيححبهذسه هذهفد لهذ ا« هالرتم يه ه ق هحبهوه» ط هخم لسهوال

ه  ههه حبواملهالفداللهه  هفههفد هاحلههفد لهعلههىهعههفدحه طهه هاتهه   حبوجههاهه3.»العلهه هه ذههعهع ههفد

ه.خ لسوامل

املخزوميههه حبهبههه  هج ذهههفدههاملهههم ة علهههىهذهههفد لهالقطههه هجههه ازهعهههفدحوردهالقههه  ل  هب

هه«الع ر  هفياهمعىنهالسم  هفي خ هذكه هالسه ر حبهيف ه ه يفهمههابه هالقهي هرمحهاهاعهتعه ىل ه

هإليهههاهت صهههعهمههه هوبهههنهب لسهههم  هغهههذههم ههه عه خههه هإىلهت صهههعهمههه هبهههنهاملعهههىنهيفهفهههم هال

هذيههههلهفهههمطهامل ههه عهصههه ذ هفههه  هال د عهههه حبهج ذهههفدهخبههه  هوذههه اهوجحهههفدذ حبهب لع ر ههه 

هودليهعهحبجحهفدته اه همه هسهم هه اه هوذه هذه  حبهاحلهفد لهيفيف لكه  هوهه حب4»ا    ا

هسهم هإ اه  هاه هالك هيف  هم ه ذلكهإمن  ه»والس حهالص ةهعلياه   هال  هحب لكهعلى

هإ ه« هفياهفق  هب س  دهحبهالزذميهع هسعفدهب هالليلهذفد لحبهوه5«تميف ههالشم رهفيه 

 ه6ه.والسم  هاسحفدهمجيع هاألمم  هفعلهه ا هعلىه فد هه افهحب»هسم ههاملخزومي هإ 

 الترجيح:

                                                           
ه.ه:366ر  هاحلفد له هحباهس  هيفهالرتم يه خمجا 3
ه.ه:6/ه4حبهصههإعالم الموقعين عن ر  العالمينهحبقي الاب ه 4
3
 .::38 خمجاهمسل هيفهصحيحاهحبهر  هاحلفد له  

ه.;44/هصه4جههحبهبداية الميتود ونواية المقتصدهحبب هرلفداه 6
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واعهه-بعفدهال تمهإىله   ا هالفقهه ءهو دله ه حبهر ىهالا ذهله  هالقه  هالهماجحهه

اب هعافدهال هرمحاههذكىذ هالق  هبعفدحه ط هات   هلق ةه دل ه هالت ذمة.هبعههه- عل 

هالهلس اتخهه  هعلىهالعل ه ذعه مج ه« هذيله   هيفهاالس  يف رهاإلمج عهع اهاعهتع ىل

همع و ه حبهب هإ  سهإالهالقط هاتلس هيفه وج ه ذفداه عل هوالهاتي   حبهيفهوالهفيه ه ط 

ه 3.» طع ههفيه ه مو هالهالعل ه ذعهوس  م

هيفهوالهاتي  ه هيفهلهيسه  اه مجع اه«ه و ق  هاب هرلفدهرمحاهاعهتع ىلهيفهالافدا  

ه4.ه»مع و  ههب هإ  سهإاله ط هاالخ  س

هحبواال  هههههه بهحبالخهههه  سعهههه هعق بههههه هاهو  هاحلك هههه هيفهتفم هههههقهعق بهههه هالسههههه ر  

هتعه ىلهاعهصه  ه«تعه ىل ههاعهرمحاهعي كهالق ض هيف  ه صه هوات   هيفهذك هالقط 

هيفهههه الخ  سهحبالسههههم  هغههههذهيفه لههههكهجيعههههعهوتهالسهههه ر هعلههههىهالقطهههه هب جيهههه بهاألمهههه ا 

هذهه اهاسههرتج عهميكهه هوأل ههاهحبالسههم  هإىلهب ل سهها ه ليههعه لههكهأل هحبوال ضهه هواال  ههه ب

هت هفدرهف  هاهالسهم  هخبه  هحبعليهاهالاي  هإ  م هوتسهعهحباألم رهوالةهإىلهب الس فدع ءهال  ع

ه5.ع ه هالزجمهيفه بلخهليك  هحبعق ب ه هوال فدته ممذ هفعت هحبعليه هالاي  هإ  م 

                                                           
ه–حبهحتقيقه هس تهحم فدهعط هوحم فدهعل همع كحبهال  لهمه هدارهالك ه هالعل يه ههاالستذكارحبهب هعافدهال هه 3

ه.ه787/صهه9ححبهجه4222ه–هه3643بذوتهالطاع هاألوىلهحبه

ه.ههه;44/صه6حبهجههبداية الميتود ونواية المقتصدهحبب هرلفده4
ه-ههذه3629لا هه  هحبهه–حبههال  لههمهدارهالك هه بهالعههم هبههذوتهصــحيح مســلم بشــرح النــووي،  ال هه ويه 5

ه.ه8;3-7;3/ص5حبهجههمه9:;3
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  ضههحهل هه ه  هعق بهه هاتهه   هالهه يه  خهه ه مهه ا هالفدولهه هاملؤدت هه هعليههاههوب هه ءهعليهها

هعق بههه هال عز هههمحبهوعلهههىهاحلههه يف هتعز هههمهعلهههىهوجهههاهاتي  ههه هت  قهههعهمههه هعق بههه هالقطههه هإىله

ه3.امل  هب خ هوالعق ب هالط  عحبهوالسج هوال ك  هب لضمب

 :غلولثانيا، ال

 .4وتعم رهال ل  هع فدهالفقه ءهذ  هاتي   هيفهامل   ه اعهالقس  ه

 :عقوبة الغال

و مههه هعق بههه هال ههه  هتكههه  هبههه ل عز محبهو هههفدهاتفهههقهالفقهههه ءهعلهههىه  هل مههه حهتعز هههمهه

ه 5احلاسحبه وهم ه ماههم  سا هلعق ب احبهورادع هألما لا.هب لضمبحبه و

 ثالثا، الرشوة.

هوغهههذههاحلههه يف هالشهههخ ه عطيهههاهمههه ه« اههه  هوتعم هههرهالملههه ةهع هههفدهالفقهههه ءهعلهههى

ه3.ه» م فدهم هعلىهم لاه وهلاحبهليحك 

                                                           
1
 .ه69/هصه4حبهجهإعالم الموقعيناب هالقي حبه  

هالمبسوط  ب هبكمهحم فدهب ه  هسهعه.:37/هصهه6جهحبهرد المحتار على الدر المختار حبهع بفد  ههب اه 4
حاشـــية  حببههه هعمفهه هالفدسههه   اه.ه338/هصهه5جهحبههشـــرح مختصــر خليـــل حبالسمخسهه ه.ه9/هصهه32حبهجه

ه-556/هص;3جهحبهالميمـــور شـــرح الموـــذ  حبال ههه ويه.;39/هه4حبهجهالدســـوقي علـــى الشـــرح الكبيـــر
كشـاف ،   الاهه تى .ه3:7/هصهه8جهحبهفتح الباري شـرح صـحيح البخـاريهحبب هذجمهالعسهق واه.ه557

ه.ه494/هصهه:4جهحبهميمور الفتاوى حبب هتي ي اه.ه4;/هصهه5جههحبهالقنار عن متن اإلقنار
أحكام المياىد بالنفس في سبيل اهلل عز وجل في الفقو ممع هب هعافدهاعهب هممع هالشهميحبه 5

ه.676/هصه4ححبهجهه4225ه-ذههه3645حبهمك ا هالعل حهواحلك حبهاإلسالمي
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 :عقوبة الرشوةو 

و مههه هعق بههه هذههه ههاملعصهههي هتهمهههفددههلههه هالشههه رعهاحلكهههي هعلهههىهممتكاهههه هعق بههه ه

حبهالههيه كهه  هتقههفد مذ همرتويفهه هللق ضهه هيفهالك هه بهوالسهه  حبهففيههه هعق بهه هتعز م هه مقههفدرةه

.ه ه  هابه هالقهي هرمحهاهاعه4اهوزجهمهبعق ب همه ه هماههم  سها هويف فيه هلمدعههمتك فيع   هامل

هثسه هذهفدحبهفيهه هلهيسهمعصهي هيفهعهيفهمشموعهال عز مه  هعلىهالعل  ءهاتفقه«تع ىل ه

ه5.»وعفدماهالشمهيفهاس وهوذس هوالص محبهالعت هيفهاس    

 تل المختلس تعزيرا.ق

هالكههماهالقههمري هيفهعق ب ههاهعلههىهالهه  هته ههمخدهالههيهاسههما  همهه هاالخهه  سهع هه  

بهههعه ههه هالفقهههه ءهمههه هاملههه اذ هاألربعههه هعلهههىه  هيفهذقهههاهال عز هههمهيف ههه ههحبوالسههه  هال ا  ههه 

اسههما  هاالخهه  سهمهه هه لههيس هفيقهه  هحباالخهه  سهعهه هالههاعقه  سهه ء ه ههفدهذ هه تقههفدححبهوه

 ضهي هال عز همههإ  هف قه  حبه مضمهب ع   هوالفدول هفيج هيفهذقاهالق هعهتعز هماههاتطذة

هب لق عهم حصمةهعلىهعفدةهاسما  حبهواالخ  سهليسهواذفداهم هض  ه .
                                                                                                                                                         

ه9حبهجههشرح مختصر خليل حباتمل ه.584/هصهه7جه حبهرد المحتار على الدر المختارهحبع بفد  ب هاه 3
كشـاف القنـار عـن   حبالاهه تىه.ه477/هصه:حبهجههنواية المحتاج إلـى شـرح المنوـاج حبالممل ه.5;3/هصه

ه.ه538/هصهه8حبهجههمتن اإلقنار

2
الك  ههحبهالطاع هالا  ي حبهه-حبهدارهالس سعهالموسوعة الفقوية الكويتية حبهوزارةهاألو   هوالشئ  هاإلس مي  

 .ه4:4/هصه34جه

حبال  لهههم همك اههه هالكليههه تهاألزذم ههه حبههتبصـــرة الحكـــام فـــي أصـــول األقألـــية ومنـــاىج األحكـــامهحبابهه هفمذههه  5
هحبجالطرق الحكمية في السياسة الشرعية حبقي الاب هه.ه;:4/ص4ححبج8:;3ه-ذهه3628الطاع  هاألوىلحبه

ه.ه;49/هصه3
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للحهه يف حبهيفق ههعهههلههمع ًههبههاهاملهه  و هالق ههعهذهه التهال ا  هه هالسهه  ه وضههحه ههفدهوه

هال ه»السهه حالصهه ةهوههعليههاهال هه هحبهلقهه  اإلسهه حهعهه هوالقصهه صهواملمتههفدِّههالههزاوهالايِّهه 

هلفد  هاهوال ه ر هبه ل فسحبهواله فسهالهزاوحبهالايه  هةه ثهب ذهفدىهإالهمسهل هاممئهدحهمع

هَمه هغهذهمج عه ه  هعهرمحهاهاعهتعه ىلهرجه هابه هاحله فظهو فده يفهم .ه3«للج  ع هاملف ر 

هعلىهو  هوَم هوالس ذمحبهحممححبه اته تىهوَم هالل اطحبهيفهالق عهوذ هاحلفد لحبهيفه يفخم

هات مسهه حبهاملههمةهيفهوالسهه ر هالمابعهه حبهاملههمةهيفهات ههمهولهه ربهالصهه ةحبهتههم هوَمهه ههبي هه حب

هههمهو  هههع ههه ححبهَلهههَهمهوَمههه ههل ههه حبهاملاههه َ  هاتليف هههنهمههه هاآلخخ هإ اهاملسهههل هواس سههه سهالسِّ

ه4.املسل نهعلىهللكف رهجتسَّس

االخهه  سهاله سهه  ج هال عز ههمهب لق ههعحبهبههعهللحهه يف ههوب هه ءهعليههاه  ضههحهل هه ه  

 ب ل  ما.ه وهب حلاسهالضمبه وه وهب ل عظهس اءهرادًع حبه ماههمب   ه عزرهه

 اإلندونيســي القــانون علــى االخــتالس فــي العقوبــات المترتبــة بــين المقارنــة -

 األربعة .  والمذاىب

  هعق بههه هاالخههه  سهالهههيه وردذههه هالقههه    هاإل فدو يسههه هعاههه رةهعههه هه سههه ن ه

القسههه هاألو هذههه هالعق بههه هاألصهههلي هالهههيهتكههه  هب إلعهههفداححبهوالسهههج حبهوال مامههه هامل ليههه .ه

(همهه هيف هه به هه ا نه32والقسهه هالاهه وهذهه هالعق بهه هال اعيهه هامل ص صهه هيفهمهه دةهالفصههعه)
                                                           

 .ه3898ه ر  هاحلفد لهيفهصحيحاحبهه.هومسل ه:8:9ه حبهر  هاحلفد ليفهصحيحاه خمجاهالاخ ريه3
ه.83حبهصهالخمسين وتتمة األربعين شرح في المتين القوي فتح  الافدرحبهالعا دهمحفدهب هاحملس هعافد 2
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هبصهي  ه ه;;;3هلسه  ه53ه هالقه ا نهبهم  (همه:3العق ب تهاس   يه ههومه دةهالفصهعه)

االخهههه  س.هوت  اههههعههمك فحهههه هعهههه ه4223هلسهههه  ه42هبههههم  هالقهههه ا نهمب جهههه هاملعفدلهههه 

العق بهه هال اعيهه هب حلممهه  همهه هاحلقهه  حبهواملصهه درةحبهوإعهه  ه ههمارهاحلهه يف حبهو ههزعهاحلقهه  حبه

إاله  هواغ  هالشميف تحبهوردهامل  حبهو هزعهملكيه هامله  هوالهمبحهاحل صهعهمه هاالخه  س.ه

ذ ههالعق ب تهالهجي زهللق ض هإ ق عه هجتمداهع هالعق ب هاألصلي حبهإالهيفهذ ل هخ ص ه

ههه3م ص ص هعليه ه      .

 قهههفدرذ ههالهههيهعق بههه هال عز هههمهاالخههه  سهيفهاملههه اذ هاألربعههه هذههه ه و مههه هعق بههه 

الق ضهه هفيج هههفدهفيههه هذسهه هاملصههلح هوفههقهالشههم ع هاإلسهه مي حبهفههه هخم لفهه هخت لههره

هوبهه لزجمهبهه ل  بيخحبهمهه هتكهه  م ههه  هه4واملكهه  حبهوالزمهه  هواعههمحهاسمميهه ه ذهه ا ه بهه خ  

هوم هه هبه ل ف حبهتكه  همه هوم هه هحبالط  هعهالسج هب حلاسه وهتك  هم هوم ه هوب لك ححب

 ه5.امل  هب خ هتك  هم هوم ه هوال ك  حبهب لضمبهتك  هم 

                                                           
 

1
 -pidana-dan-pokok-pidana-https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl194/arti

tambahan/ ب صم هه4242   ي هه52حبهجلهاسرتج عاهيفهال  ر خه. 

تبصــرة الحكــام فــي حبهابهه هفمذهه  ه.ه82/هصهه6حبهجههرد المحتــار علــى الــدر المختــارهحبهع بههفد  هبهه اه 4
/هه:حبهجههنواية المحتاج إلى شرح المنوـاج حبهالممله ه.ه;:4/صهه4حبجهأصول األقألية ومناىج األحكام

ه.ه329/هصهه:4حبجههميمور الفتاوىهحبب هتي ي اه.ه44صه
إعـالم  حبقهي الابه ههب صهم .ه8:7ه-8:6/هصه3حبجهالشـرعيةالطرق الحكمية فـي السياسـة هحبقي هالاب هه5

 .ه329/هصهه:4حبجهميمور الفتاوى حبب هتي ي اهحبهب صم ه.ه69/صه4حبهجههالموقعين عن ر  العالمين
 .ه43/هصهه:حبهجهنواية المحتاج إلى شرح المنواج حبهالممل 

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl194/arti-pidana-pokok-dan-pidana-tambahan/
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl194/arti-pidana-pokok-dan-pidana-tambahan/
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl194/arti-pidana-pokok-dan-pidana-tambahan/
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هواملهههه اذ هاإل فدو يسهههه هالقهههه    هاالخهههه  سهيفهعق بهههه بههههنه   ذههههظهمهههه هاملق ر هههه وه

ت افقهبعق به تهاالخه  سههاإل فدو يس هعق ب تهاالخ  سهيفهالق    جنفده  هحبهاألربع 

هحباألربعهه هاملهه اذ هيفهال عز ههمه طهه  هيفهتههفدخعهبشههكعهعهه ححبهلك اهه هاألربعهه هاملهه اذ هيف

 همىههيفهذهنهالقه    هاإل فدو يسه ه ع  ه هعلهىهاملخه لسهالق هعهوخت لف  هم هذيهله  

هبعفدحهج ازهتعز مهاملخ لسهب لق ع.هاألربع هامل اذ هم هالفقه ء

 الخاتمة .5

هوت صهي تهالاحهلحبهخه  همه هالا ذهلهإليهه هت صعهاليهال     هتش  عهعلىه ذ 

ه.الاحلهم ض عهبش  هع م 

 :النتائج أىم

  علىهال ح هال  يلهم هخ  هالاحلهالا ذله  صعهإليه  ه ذ هال     هاليم ه

االخهه  سهيفهيفههعههاألربعهه هيفهعق بهه هواملهه اذ هاإل فدو يسهه هالقهه    هو  فههقهخي لههر

هم  

هيفهتهههفدخعهبشهههكعهعههه ححبهلك اههه هاألربعههه هاملههه اذ هيفت افهههقهبعق بههه تهاالخههه  سه والحبه

ه.األربع هامل اذ هيفهال عز مه ط  

يفههالقههه    هاإل فدو يسههه ه ع  ههه هعلهههىهاملخههه لسهالق هههعهوخت لفههه  همههه هذيهههله  ة  يههه حبهوه

 بعفدحهج ازهتعز مهاملخ لسهب لق ع.هاألربع هامل اذ هم ه مىهالفقه ءهذن
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 :التوصيات 

 ذ اهالاحلهمب ه ل ه   ص هالا ذلهم هخ  ه

  ه  هه عهعق بهه هاالخهه  سهيفهضهه ءهريراءهالفقههه ءهمهه ههاإل فدو يسهه علههىهاملشههمعه .1

املهههه اذ هاألربعهههه حبهومهههه هاسههههه فدل اههبهههه همهههه ه صههههه صحبهواله ق صههههمهعلههههىهعق بههههه ه

 السج حبهوال مام هامل لي حبهو لكهب ض ف هعق ب هالضمبحبهوإضع  هال محهوحن ه.

علهههههىهاملشهههههمعهاإل فدو يسههههه ه  هاله قهههههمرهعق بههههه هالق هههههعهعلهههههىهاالخههههه  سهلعهههههفدحه .2

ه فعله هوت م هالك  بهوالس  هال ا   هاليهتفد هعلىهج ازذ حبهال ص صهالشمعي 

 بعفدذ .هوم هالصح ب هرض ا هاعهعليه 

 المراجع:ه

ه.هالقرآن الكريم

دارهال شهمههحبهحتقيهق هجم ه هالل ه هالعمبيه حبالمعيـم الوسـي هاألخمو حبإبماذي همصطفىهوه

ه هدارهالفدع ةه)بفدو هس  (.

حبحتقيههق ههإعــالم المــوقعين عــن ر  العــالمينهحبه ههفدهبهه ه  هبكههمهاس ز هه حمهحبقههي الابهه ه

 هههذوتهحبالطاعههه  هه–حم هههفدهعاهههفدهالسههه حهإبهههماذي هحبال  لهههم هدارهالك ههه هالعل يههه ه

هحه.3;;3ه-ذهه3633األوىلحبه
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حبهالطـــرق الحكميـــة فـــي السياســـة الشـــرعيةهحبهحم هههفدهبههه ه  هبكهههمهاس ز ههه هحبقهههي الابههه ه

مكهه هاملكممهه هحبهه-فدهحتقيههقه ه هه  رهبهه ه محههفدهاحل ههفدهحبال  لههم هدارهعهه تهالف ا هه

ه.ذههه:364الطاع هاألوىله 

ه.حبهال  لم هدارهالفكمهه)هبفدو هس  ه(هفتح القديرهحباب هاهل   حهالسي اس 

احملقههق هعاههفدهالههممح هبهه ههحبميمــور الفتــاوىهحب محههفدهبهه هعاههفدهاحللههي هاحلههماوحبهبهه هتي يهه ا

حم فدهب ه  س هحبهال  لم هجم  هامللكهفهفدهلطا عه هاملصهحرهالشهم رحبهاملفد  ه ه

هحه.7;;3ذه/3638ل ا   حبهامل لك هالعمبي هالسع د  هحبها

منواج السنة النبوية في نقـ  كـالم الشـيعة  حب محفدهب هعافدهاحللي هاحل ال هحباب هتي ي 

حبهاحملقهههق هحم ههفدهرلهه دهسههه تهحبال  لههم هج معههه هاإلمهه حهحم هههفدهبهه هسهههع دهالقدريــة

هح.ه8:;3ه-ذههه3628اإلس مي هحبالطاع  هاألوىلحبه

حبهال  لههم هوزارةهالشههئ  ههفــي إصــالح الراعــي والرعيــةهالسياســة الشــرعيةهحبابهه هتي يهه 

امل لكهه هالعمبيهه هالسههع د  هحبهالطاعهه  هه-اإلسهه مي هواألو هه  هوالههفدع ةهواإلرلهه ده

ه.ذهه:363األوىلحبه

ذهه:362الطاع  هاألوىلحبهه-حبهال  لم هدارهالك  هالعل ي هالفتاوى الكبرىهحباب هتي ي 

ه.ح9:;3ه-
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هالقوانين الفقوية فـي تلخـيص مـذىب المالكيـةهحب محفدهال م ه ط هحم فدهب هحبب هجزيا

ذهههه3656ه-بهذوتحبهالطاعه هاألوىلهه-حبحتقيقه هم جفدهاحل  يهحبهدارهبه هذهزح

هحه.ه4235/ه

القه ذمةهحبالطاعه  هه–ال  لم هدارهاحلفد لههحببداية الميتود ونواية المقتصدهحبب هرلفدا

ه.حهه4226ه-ذهه3647بفدو هطاع هحبه

-ال  لهههم هدارهالفكهههمحبههرد المحتـــار علـــى الـــدر المختـــار حبحم هههفده مههنهحبع بهههفد  ابهه ه

هح.4;;3ه-ذهه3634الطاع  هالا  ي حبهحبهبذوت

حبال  لهم هدارهالفكهم)هبهفدو هحاشية الدسوقي على الشرح الكبيرهحبب هعمف هالفدسه   ا

هه.س  ه(

حبهاحملقههق هعاههفدهالسهه حهحم ههفدهذهه رو هحبهمعيــم مقــاييس اللغــةهحب محههفدهالههمازيهحببهه هفهه رسا

هحه.;9;3ه-ذهه;;35ال  لم هدارهالفكمهحبس  هال شمه

حبهال  لهم همك اه هالقه ذمةهحبهسه  هال شهم هالمغنـي عافدهاعهب ه محفدهاحل اله حبهحبهب ه فدام ا

هحه.:8;3ه-ذهه::35

بهههذوتهه–حبال  لهههم هدارهصههه درههلســـان العـــر  حبمجههه  هالهههفد  هاإلفم قهههىهحبابههه هم تههه ر

هذهه.ه3636ه-حبالطاع  هالا لا ه
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ال  لم هدارهالك ه هالعل يه هحبههحبالتاج واإلكليل لمختصر خليلهحبالعافدريب ه  سرها

ه.حه6;;3-ذه3638الطاع  هاألوىلحبه

حبال  لههمهصــحيح فقــو الســنة و أدلتــو و توبــيح مــذاىب األئمــةحبههيف هه   بهه هم لههكهه

ه.الق ذمةه–املك ا هال  فيقي ه

بغيـــــة المسترشــــدين فـــــي تلخـــــيص فتـــــاوى بعــــ  األئمـــــة مـــــن العلمـــــا   حببهههه عل ي

ه.حبهدارهال شمه هدارهالفكمتاخرينالم

ال  لههم هدارههحبكشــاف القنــار عــن مــتن اإلقنــارهحبم صهه رهبهه ه هه  سهاحل الههىحبهالاههه تى

هالك  هالعل ي ه)بفدو هس  (ه.

حبهاحملقههق هبشهه رهعهه ادهمعههمو حبهســنن الترمــذي حبحم ههفدهبهه هعيسههىهالضههح  هحبالرتمهه ي

هح.ه:;;3بذوتحبهس  هال شم هه–ال  لم هدارهال مبهاإلس م ه

حبهاحملقههق هجم  عهه همهه هاحملققههنهحبال  لههم هتــاج العــروس مــن جــواىر القــاموس حباحلسههيي

ه.دارهاهلفدا  ه)هبفدو هس  (

حباحملقهههههق ه محهههههفدهجههههه دهحبال  لهههههم هدارههمختصـــــر العالمـــــة خليـــــلهحبخليهههههعهبههههه هإسهههههح  

ه.حه4227ذه/3648احلفد ل/الق ذمةهحبالطاع  هاألوىلحبه

ال  لههم ههحبهتــاج إلــى شــرح المنوــاجنوايــة المحهحبهحم ههفدهبهه ه  هالعاهه سه محههفدههحبالمملهه 

هح.6:;3ذه/3626بذوتحبهالطاع  ههه-دارهالفكم
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حبهدراسهه هوحتقيهق هخليههعهحمه هالهفد  هاملههيسحبهال  لهم هدارهالفكههمههالمبسـوطهحبالسمخسه 

ه.حه4222ذهه3643الطاع ه هاألوىلحبهحبهبذوته-

ه–حبال  لهههم هاملك اههه هالعل يههه هالمصـــباح المنيـــر فـــي حريـــب الشـــرح الكبيـــر حبالفيههه م 

ه(.بفدو هس  هطا ع )بذوتهحبه

بههههذوتحبه- رهحبال  لههههمه هدارهالك هههه هالعل يهههه حبهحتقيههههقه هخليههههعهامل صههههالفــــروقهحبالقههههمايف

ه.ح:;;3ه-ذهه:363

ه–ال  لهههم هدارهاحلهههفد له حباألحكــام الســـلطانية حبعلههه هبهه هحم هههفدهالاصهههميهحباملهه وردي

هالق ذمةه)هبفدو هس  ه(ه.

حبحتقيههق هزذههذهالشهه و  حبهروبــة الطــالبين وعمــدة المفتــين حبهمههبهبهه هلههم هحبال هه وي

هحه.3;;3ذهه/ه3634بذوتحبالطاع  هالا لا حبهه-ال  لم هاملك  هاإلس م 

حبهال  لهههم هدارهالفكهههمه)بهههفدو هالميمـــور شـــرح الموـــذ  حبهمهههبهبههه هلهههم هحبال ههه وي

هس  (.

ه-سهههعهالس هحبهدارالموســـوعة الفقويـــة الكويتيـــة حبوزارةهاألو ههه  هوالشهههئ  هاإلسههه مي 

هالك  هحبهالطاع هالا  ي .ه

Ardisasmita M. Syamsa ,Definisi korupsi menurut perpektif 
hukum dan E-Annauncement untuk tata usaha kelola 
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pemerintah yang lebih terbuka,tranparan dan 
akuntabel, , KPK,2006 hal,4 

 إندونيسية : جموورية قوانين

 لمذه ه.هم ه(KPK)االخ  سهمك فح هس  هع ه4224هلس  ه52هبم   .1
هسه  هاالخه  سهملك فحه هامل حهفدةهاألمه همهؤدتمهت  يهفدهعه ه4228هلسه  ه9هبم   .2

 .لمذه هم هه4225
هلسهههه  ه42هبههههم  هالقهههه ا نهمب جهههه هاملعفدلهههه هبصههههي  ه ه;;;3هلسهههه  ه53هبههههم  ه .3

 .هلمذه هم هاالخ  سهمك فح هع ه4223
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