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  واألحكام الشرعية اإلندونيسي القانون بني االختالس عقوبة

 (حتليلية نقدية دراسة)

 اسست ر الشريةة اإلسالميةاملرسالة مقدمة إىل برانمج 

 قسم الفقه وأصوله

 
 إعداد الطالب

 أمحد توفيق الرسال

 O200130015رقم القيد :

 حتت اإلشراف

 دمحم عبد اخلالق حسن الدكتور 

 راشادي الدكتور عمران

 قسم الفقه وأصوله -ست ر الشريةة اإلسالمية املاسبرانمج 
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 اإلهداء
 أهدي هذا الةمل القليل املتواضع

 إىل 
 والدي املكرمني الفاضلني حفظهما هللا تةاىل.

 ومجيع إخواين األعزاء واألحباء.
 وزوسيت وأوالدي.

 
 
 

 الباحث 
 
 
 
 
 
 
 

 
 شكر وتقدير
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احلمددد ربرالراملنيدددىدلفرلهدددنر وددده ريث ددد رييف ثددد رذادددعرل ددد ر ر ر  دددى ر ددد اراملنيمددد ر
رادلتواضع،ر ه راحلم رأيالريآخ ا.

احملم لدةرودواايف وريلهدنررثنيةجىأتق مرجبزل راملشك ريتق ل يرياالثت ىنرملهقىئمفرلهنر
اأودددددحبرادددددىذمرامل وددددداهةرثددددد ل راأىثنيدددددةراملددددد يفتواروددددد اىنرأ اددددد ريلماددددد رامل ااودددددى راملنيهادددددىر

راملربي ا وارامل يفتوارابثبى جرووثىاجويفو.ر
يفمىرأتق مرابملشدك رياملتقد ل رمل دنيىرئرائا دةرح دبرذكدبراالحتسدىررالودتثرراملد يفتوائر

وددددتى رياتر ايا دددد يرت ثددد يرياملددد يفتوا ايردمحمرلددددىا فر ددداملددد يفتوارالزيفدددىرياتودددىت ئرات ىضدددد :ر
دمحمر ذ دىنرراملد يفتواريرخد راملد ل ري دفاملد يفتواررير لد راملد ل رامل يفتواريروواباثىنامل يفتوار

ر.-امح رهللارتنيىىل–ثنيفررل رهللار س يرامل يفتوارر،ري-ذ ظحبرهللارتنيىىل–
اخلدددىمل ريأخددابرابملشدددك رملهمشدد  فريادل ىحشدددفرلهددنر ددد ترامل وددىملة،راملددد يفتوا/ردمحمرلبدد ر

ذ دد رياملدد يفتوا/رلمدد انراااددىريريامل يفتوا/أ دد اير دد يااراملدد ل رحدد ثوار راملك دد رثدد رأيحددى بر
رأجزلرث و تحب.ريجحور بر جزا برهللارخ راأزاءرير

 نيدددد ررث دددىل ئريأادددك رملكدددد رثددد رادلظ ددددفر رالراائريادلكتبدددةراملدددد ل رحددد روددددىيوار 
ر.خ ار جزا برهللاراتثويارادلتنيهقةرهب اراملبحعرادلتواضع

رياهنرهللارلهنر با ىردمحمريلهنرآمل ريأاحى  ريث رتبنيحبرإبذ ىنر ىلرلومرامل ل .
ر

ر
راملبىذع
ر
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ر2راال  اء
ر3راك ريتق ل 

ر4ر ح سراحملتواي 
ر8راملبىلراتيل

ر8رثق ثة
ر8رخه اةراملبحع
ر12رثشكهةراملبحع

ر12رل ل راملبىذعراملواولر ملاحىرامليتيامل وائ رات  افر
ر13رث حجراملبحع

ر13رالطىارامل ظ ير
ر16رامل ااوى رامل ى قة

ر18رخطةراملبحع
ر22رلقو ةراالختتسر ر   ي ا اى:ررامل ىينراملبىل

ر22 ث حومراالختتسر راملقى ونرال  ي ا ر:راتيلرامل س 
ر24 أايفىنرج ميةراالختتسرل  راملقى ونرال  ي ا رري ا رثبح ى:رامل ىينررامل س 

ر24 اتيل:راتايفىنرادلتنيهقةرابأ ميةادلبحعر
ر25 ادلبحعرامل ىين:رأ واعرج ميةراالختتس

ر36 أ واعراملنيقواب رلهنرادلخته فر:رامل ىملعرادلبحع
ر36 ادلطهمراتيل:راملغ اثةري ا ر  لىن

ر36 امل  عراتيل:رأخ راملغ اثى 
ر46 امل  عرامل ىين:رأيفربراملغ اثى 
ر51 ادلطهمرامل ىين:رامل ج ري ا ر  لىن

ر51 امل  عراتيل:رأحس رث ئرامل ج 
ر55 امل  عرامل ىين:رأطولرث ئرامل ج 
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ر60 ادلطهمرامل ىملع:رالل ام
ر64رلقو ةراالختتسر راتذكىمراملش لنيةر:ر سولرثتثة:رامل ىملعرملبىلا

ر64 ث حومراالختتسر راتذكىمراملش لنيةري ا رثبح ىن:راتيلرامل س 
ر64 اتيل:رث حومراالختتسر راملهغةرادلبحع
ر67 امل ىين:رث حومراالختتسر راملش لنيةرادلبحع

ر69  راتذكىمراملش لنيةررلقواب رثتث:رامل ىينرامل س 
ر69 املتنيزل اتيل:ررادلبحع
ر72 املغ اثةر:امل ىينرادلبحع

ر75 :رامل ج ادلبحعرامل ىملع
ر76 :رالل امامل ا عرادلبحع

اتاوملاةريامل قحاةرادلتنيهقةرابملنيقواب ري ا رثتثةراملقوال ر:رامل ىملعرامل س 
 ثبىذع

ر78

ر78 ادلبحعراتيل:رادلقىا راملش لنية
ر84 ادلبحعرامل ىين:راالوتستح

ر90 الرض اريالرض اارادلبحعرامل ىملع:
ثقىا ددةر رلقددواب راالخددتتسر ددفراملقددى ونرال  ي ا ددرر:ر:ري ادد ر سددتنامل ا ددعرملبددىلا

رياتذكىمراملش لنية
ر94

رياتذكددددددىمرال  ي ا دددددرراملقددددددى ونر دددددفراالخددددددتتسرلقدددددواب :راتيلرامل سددددد 
 املش لنية

ر94

ث أملةر:رأيج راالت ىقرياالختتفر رتني ل راالختتسر دفراملقدى ونر
 ال  ي ا ررياتذكىمراملش لاة

ر98

ر100 آاثاراملنيقواب ر راملقى ونرال  ي ا ررلهنرادلخته ف:رامل ىينرامل س 
ملهقدددددددى ونرال  ي ا دددددددررلددددددد راملنيقدددددددواب رلهدددددددنرراالحرتاذدددددددى ث دددددددأملة:ر
 ادلخته ر

ر106

ر107 اخلىمتة
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ر108 امل تىئجرأ ب
ر110 املتوااى 

ر112رادل اجع
 

 


