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 واألحكام الشرعية اإلندونيسي القانون بني االختالس عقوبة

(حتليلية نقدية دراسة)  

 
 امللخص

(Abastract) 

 ميف مجيى  أقىناذل قناه وصى غى ُ  نىنافيمىء اتمم نىء أم ناعلى  أ  كون ىادلسلمني   الشرع أمر
عىىءم   ادل ةضىىا وال يف احملعبىىءدا  اليف  فقىى  نحصىىرتال أقىىنا  أعمىىء دكىى   ،. فءإلسىى  موأفعىىءذل

منهىء مىء تمعلىل بلعبىءدا  وادلعىءم   وموىء    ،شممل عل  جنا ب كث ةت، بل اخلءلصا ءدكاادل
صىى   مىى  تصىىرفء  العبىىءد الىىع ت تىىب كىىل عمىىل علىى  جىى ا  تاألخىى و والسىىلنري وغ ىىىء شلىىء 

ادلنظىىىل الىىىلي كعمىىىل يف أي مومىىىب مىىى  ادلوءتىىىب العءمىىىا لل ولىىىا لىىىو  قىىىنو وعليىىىو  كنءسىىىبو.
احملى د إال إاا كىء  الى   واجبء  أك ةضء كغ ه م  ادلنظفني. ف  أيخل شيئء زات ا م   ل  اتبو

وعليىىو قىىرا ا مىى  ادلومىىب. إ  أخىىل ااري ال اتىى  خىىء ري  اتبىىو مىى  غىى  قىىرا  ادلومىىب فقىى  اخىىمل  
االخىىىم ب عبىىىء ة عىىى  تصىىرا أ ىىى   جىىىء  ال ولىىىا الىىلي كمعلىىىل  خىىىل مىىىء  أو شىىى   عقىىء . 

ض معىٍ  خء رَي  صيبو ادلعني أو  اتبو احمل د م  احلونما، ىلا اللي فهمو العءما. فهن مثىل مىر 
كنمشر يف آ ءد اجملمم   ىت أصبح ىلا الفعل تصرفء معلنمء مسمن ء ل ى العءما. وق  كون  
السبب الرتي  ذلله اجلرميا الع تمسرَّ  يف قلن  بعض النءب ىن ع   معرفىا  قيقمىو وعءقبمىو 

 ةضىىىيا االخىىىم ب منىىىل ب اكىىىا سىىىنا فحىىىا الفسىىىءد يف قفقىىى  أ شىىىئن اللانىىىا دلوء ال  ينكىىىا خءصىىىا.
مي دكىىىىا يف عهىىىى  سىىىىنىء تن، وواصىىىىل بعىىىى ه عىىىى اد مىىىى   ؤسىىىىء  اجلمهن كىىىىا ادلسىىىى وليا  1967

دلوءفحىىىا ىىىىله اجلرميىىىا إذ وقمنىىىء ىىىىلا. ولوىىى  كسىىىي  ىىىىله اللانىىىا التوىىىءد تفيىىى ، مىىى  تبىىىءد  
مفهىن  . األشخءص والرجء  فيهء  جء  ج وىء للشعب إ  و يسيء كمء ى  م  أجلهء أ شئن

 يسىىى  لقىىى  سىىىال يف ن نىىىا عشىىىر  نعىىىء مىىى  الفصىىىن  يف االخىىىم ب مىىى  جهىىىا القىىىء ن  اإل  و 
. وعلىىىى   سىىىىب 4223العىىىىء   42ادلمعلقىىىىا بلقىىىىء ن   قىىىىم  ;;;3العىىىىء   53القىىىىء ن   قىىىىم 
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الفصىن  ادلمعلقىا هفهىىن  االخىم ب وىىن كىىل شىخا مىى  األشىخءص كركى  أخىىل الىربح واإلنىىرا  
أي فرصىىا مىى  الفىىرص  لنفسىىو أو لغىى ه أو لشىىركا، وكمصىىرا يف غىى  زللىىو ومسىى وليمو واسىىمغ  

واسمعمء  ادلرافل العءما يف غ   ل  ىت كسبب ال  إذ خسىء ة ال ولىا وارىبرا  االقمصىءد 
علىى  ادلسىىمنى الىى وح. واأل وىىء  الشىىركعا وخصنصىىء فيمىىء تمعلىىل بلقناعىى  األصىىنليا والفقهيىىا 

 ومقءص  الشركعا ذلء رناببهء ومبءدتهء حتلل كل ق ةضيا م  ق ةضءاي األما اإلس ميا.
 الولمء  الرتيسا: االخم ب، األ وء  الشرعيا، القء ن  اإل  و يس .

Abstract 

Sharia enjoins Muslims to be honest in what others trust and believe in all 

their words and actions. Islam is a religion of deeds of words that are not limited to 

pure ritual acts or purely material transactions, but include many aspects, including 

those related to ritual acts, transactions, honourable morals, behaviour and other 

things issued by the actions of the servants that result in every action on a penalty that 

suits him. An employee who works in any of the state's public offices has rights and 

duties as well as other employees. He shall not take anything in excess of the right of 

his fixed salary unless it is a decision of the office. If he took that extra extra outside 

his salary without the decision of the office, he was embezzled and punished. 

Embezzlement is the act of a statesman who is related to taking money or something 

outside his specified share or his fixed salary from the government, which the public 

understood. It is like an infectious disease that spreads in individual society until this 

act has become a known behaviour by the public. The main reason for this crime, 

which seeps into the hearts of some people, is the lack of knowledge of its truth and 

its worldly consequences in particular. The Anti-Corruption Commission was 

established in the case of embezzlement since the beginning of the year 1967 AD 

during the era of Suharto, and after that a number of presidents of the republic have 

continued the responsibility to combat this crime to this day. But the establishment of 

this committee is barely useful, with the exchange of people and men in it. Please find 

it for the people of Indonesia as it was established for it. The concept of 

embezzlement in terms of Indonesian law has been recorded in thirteen types of 

chapters in Law No. 31 of 1999 related to Law No. 20 of 2001. According to the 

chapters related to the concept of embezzlement, it is every person who wants to take 

profit and enrichment for himself or for others or for a company, and he acts in He 

misplaces his position and responsibility, exploits any opportunity and unjustly uses 

public facilities until this causes the state to lose and disrupt the economy at the 

international level. The provisions of Sharia, especially with regard to the 

fundamentalist and jurisprudential rules and the objectives of Sharia, have their own 

rules and principles. Each issue of the Islamic nation is analysed. 

Key words: embezzlement, legal provisions, Indonesian law. 
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Abstrak 

 

Syariat Islam memerintahkan kaum muslimin agar menjadi pribadi yang 

amanah atas apa yang telah diamanahkan orang lain kepadanya, bersikap jujur dalam 

tutur kata dan perbuatan. Agama Islam, merupakan agama yang ajarannya mencakup 

perbuatan dan perkataan, yang tidak hanya dalam urusan ibadah semata dan tidak pula 

interaksi materi belaka. Bahkan ia mencakup segala macam aspek, di antaranya: hal-

hal yang berkaitan dengan ibadah, muamalah, akhlak mulia, perangai baik, dan lain 

sebagainya. Semua merupakan tindakan hamba yang bernilai pahala dan balasan yang 

setimpal. Seorang pegawai yang bekerja di kantor pelayanan publik mana pun, ia 

memiliki hak dan kewajiban sebagaimana layaknya pegawai pada umumnya. Ia tidak 

diperbolehkan mengambil sedikit pun tambahan di luar gaji bulanannya, kecuali atas 

persetujuan penanggung jawab tempatnya bekerja. Jika ia tetap mengambil tambahan 

di luar gajinya tersebut, tanpa ada persetujuan resmi dari kantornya, maka ia telah 

melakukan korupsi dan layak dihukum. Korupsi merupakan tindakan seorang pegawai 

negeri, terkait pengambilan materi di luar gaji resminya dari pemerintah, inilah yang 

banyak dipahami masyarakat. Korupsi bak penyakit menular, yang menyebar ke 

individu masyarakat, sampai-sampai perilaku ini seolah dianggap maklum dan biasa 

oleh kebanyakan orang. Barangkali sebab utamanya, bahwa tindak kriminal semacam 

ini sudah terlanjur merasuk ke dalam hati mereka, lantaran ketidaktahuannya 

mengenai hakikatnya serta hukumannya di dunia khususnya. Komisi pemberantasan 

korupsi sudah didirikan sejak awal tahun 1967 pada masanya Soeharto, lalu instansi 

ini berlanjut di masa para presiden setelahnya hingga hari ini. Akan tetapi, keberadaan 

Panitia tersebut hampir tidak berfungsi sebagaimana mestinya, meski sudah berkali-

kali ganti pimpinan dan dewan jajarannya. Definisi korupsi menurut undang-undang 

di Indonesia, berkisar 13 jenis, yang tercantum pada pasal 31 Tahun 1999 Juncto UU 

No.20 tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal yang berkaitan dengan definisi korupsi, 

maka disimpulkan bahwa korupsi maknanya setiap orang yang ingin mengambil 

keuntungan pribadi dan memperkaya dirinya atau suatu perhimpunan, bertindak 

bukan pada wewenang dan tugasnya, memanfaatkan kesempatan, menggunakan 

fasilitas umum seenaknya, sehingga mengakibatkan kerugian negara dan kekacauan 

ekonomi secara nasional. Dan untuk hukum-hukum syariat sendiri, ia memiliki 

kaidah-kaidah, landasan permasalahan fikih, serta maqashid syariah (kajian tujuan 

syariat yang mendalam), serta rambu-rambu yang dapat mengklasifikasikan dan 

menjadi solusi bagi setiap problematika yang dihadapi oleh umat islam. 

Kata kunci: Korupsi, Hukum-hukum Syar’i, Undang-undang Indonesia. 

 املقدمة .1

 يءة اإل سء  يف ىله ال  يء بع  أ  أدى واجبو األسءب وىن العبءدة هلل و ى ه ف بى  
 ،جنسو  ىت كسمقر العىي  وتمى   احليىءة. مى  بىني تلى  ادلعىءم   بين أ  كمعءمل م  غ ه م 

ىىىلا الىى ك  و الىىع تمعلىىل بألمىىنا  الشخصىىيا الفردكىىا أو العءمىىا اجملممعىىا.  ىىى  ويف ىىىلا الصىى د
أ  كمصىىىرا يف مءلىىىو كيىىىل شىىىء  ومىىىىت شىىىء  مىىىءدا  تصىىىرفو  كىىىل فىىىرد مىىى  أفىىىراد ادلسىىىلمنيالمينىىى   
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للعءمىا أولغى ه فءلمصىرا فيىو لىو رىناب  وأمىن  ال ىنز الكماءوز ع    ود الشرع. بينمىء ادلىء  
للمسىلم أ  رىىرري منهىء. إاا خىىرري منهىء فقىى  دخىىل فىيم  أيكىىل أمىنا  النىىءب بلبء ىل شلىىء  رمىىو 

ِإنَّ اَّللََّ هللا عل  عبىءده أو رىن  أمء ىا مى  اتممنىو فيهىء، لقى  قىء  هللا تعىءذ يف كمءبىو الع كى :    
 (.58.  سن ة النسء : اأْلَماانِت ِإىل َأْهِلها((َيَُْمرُُكْم َأْن تُ َؤدُّوا 

 وي يف سبب   و  ىله اآلكىا أّ   سىن  هللا صىّل  هللا عليىو وسىّلم دلىء دخىل موىا كىن  
الفمح أغلل عثمء  ب   لحىا بى  عبى  الى ا  ب  الوعبىا، وكىء  سىءددء. وصىع  إذ السىبح، 

 أ  أمنعىو، فلىنى على  بى  أ   ءلىب وأىب أ  ك ف  ادلفمءح إليو، وقء : لن علمن أ و  سن  هللا
ك ه، وأخىل منىو ادلفمىءح، وفىمح، ودخىل  سىن  هللا صىّل  هللا عليىو وسىّلم، وصىّل   كعمىني، فلمىء 
 خرري سألو العبءب أ  كعبيو ادلفمءح، و م  لو السقءكا والس ا ا فن لن ىله اآلكا، فىأمر النى ّ 

عليىىىء أ  كىىىرده إذ عثمىىىء ، وكعمىىىل  إليىىىو، فقىىىء  عثمىىىء  لعلىىى : أكرىىىىن وآاكىىىن   جئىىىن  ملسو هيلع هللا ىلص
ترفل! فقء : لق  أ    هللا يف شأ   قرآان، وقرأ عليو اآلكىا، فقىء  عثمىء : أشىه  أ  ال إلىو إال 
هللا وأّ  دمحما  سىىىىن  هللا، فهىىىىب  ج كىىىىل عليىىىىو السىىىى   وأخىىىى  النىىىى  صىىىىّل  هللا عليىىىىو وسىىىىّلم أّ  

 1ا يف أوالد عثمء  أب ا.الس ا 
  لن اآلكا عل  ىلا السبب اخلءص، ولي  ال  هخرري اللفظ ع  عمنمو، فهن عىء  
كمنءو  كل مء ك مت  عليو اإل سء ، سنا  أكء  ال  يف  ل  فسو أ  يف  ل غ ه م  العبىءد، 

 2.أ  يف  ل  بو، فوّل ال   ب  عءكا األمء ا فيو
لمهء عل  صيغا األمر والقءعى ة األصىنليا تقىن     وجو االسم ال : أ  اآلكا كيت دال

 األمر كفي  النجن . فأدا  األمء ا واجب عل  م  اتُمِم  عليو.
                                                           

عصء  ب  عب  احملس   حتقيل، ىى(468أبن احلس  عل  ب  أمح  ب  دمحم ب  عل  النا  ي، النيسءبن ي، الشءفع   ادلمنىف:   1
 .(157 ص ،  ،   1992 -ىى  1412الببعا الثء يا،  .ال مء  –دا  اإلص ح ، ، أسبء    و  القرآ احلمي ا  
عثمء  مجعا  - ققو وخرري أ ءدكثو دمحم عب  هللا النمر ، ىى(510زلي  السنا، أبن دمحم احلسني ب  مسعند البغني  ادلمنىف:  
 ،  1997 -ىى  1417 ،دا   يبا للنشر والمنزك ، ، (تفس  البغني معءأ  المن كل يف تفس  القرآ  ، سليمء  مسلم احلرش -رم كا 

 .(2/238 ، ، الببعا الرابعا
 ،ادلومبا العصركا للببءعا والنشر ،تفس  آاي  األ وء  ،انج  سنك ا  ، حتقيلدمحم عل  السءك  األسمءا بألزىر الشركل  2

 .(300 صالببعا ب و ، 
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أ  إرءعا األمء ا منه  عنهء ألدء رءلل األمر كمء دلىن اآلكىا السىءبقا،  ،والعو  بلعو 
ِإَذا ُض    يَِّعِت اأَلَمانَ    ُة »"فيىىىو  -ملسو هيلع هللا ىلص–وىىىى  أك ةضىىىىء مىىىى  ع مىىىىء  السىىىءعا الىىىىع قىىىىء   سىىىىن  هللا 

اَعةَ  ؟ قَاَل: « فَانْ َتِظِر السَّ ِإَذا ُأْس َِِد اأَلْم ُر ِإىَل ْيَ ْرِ َأْهِل ِه »قَاَل: َكْيَف ِإَضاَعتُ َها ََي َرُسوَل اَّللَِّ
اَعةَ   3«فَانْ َتِظِر السَّ

 مشكلة البحث

 وأمء ادلشولا الىت وجههء البء ث ىف ىله الرسءلا  كمء كل :

 ؟ والشركعا تعركل االخم ب يف القء ن  اإل  و يس مء  .1
 مء ى  أوجو االتفءو واالخم ا يف تعركل االخم ب بني القء ن  اإل  و يس  .2

 ؟ والشركعا
 ى  عقنبا االخم ب يف القء ن  اإل  و يس ؟ مء .3
 ؟ اإل  و يس مء ى  أخل العقنب  عل  ادلخملسني وأش ىء يف القء ن   .4

 أهداف البحث

 واألى اا الىت أ اد هبء البء ث ىف ىلا البحث كمء كل  :

 .والشركعا اإلس ميا بيء  تعركل االخم ب يف القء ن  اإل  و يس  .1
 .القء ن  اإل  و يس يف االخم ب عن   اجلراتمتنريح أ ناع  .2
 .القء ن  اإل  و يس  جرميا االخم ب يف  ظرمعرفا عقنبا  .3

                                                           
اجلىءم  ادلسىن  الصىحيح ادلخمصىر مى  أمىن   ،دمحم زىى  بى  انصىر النءصىر، حتقيىل دمحم بى  إاءعيىل أبىن عبى هللا البخىء ي اجلعفى   3

 كمىىىء  الرقىىىءو، ب   فىىى  األمء ىىىا،  قىىىم ، ىىىىى1422الببعىىىا األوذ،  ،دا   ىىىنو الناىىىءة(، ، صىىىحيح البخىىىء ي  سىىىن  هللا ملسو هيلع هللا ىلص وسىىىننو وأايمىىىو 
6496  ،8/104) . 

عىىءد  مرشىى ،  -األ  ىى وط شىىعيب  حتقيىىل، ىىىى(241أبىىن عبىى  هللا أمحىى  بىى  دمحم بىى   نبىىل بىى  ىىى   بىى  أسىى  الشىىيبء   ادلمىىنىف: 
    قىىىم  2001 -ىىىى  1421، الببعىىا األوذ، ، مسىىن  اإلمىىء  أمحىى  بىىى   نبىىل ،عبىىى  هللا بىى  عبىى  احملسىى  ال كىىى إشىىراا د حتىىن  وآخىىرو 
 .م سسا الرسءلا ،(14/344(  8729
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 مِهج البحث .2

البحىىث ادلىىىنها النصىىىف  والمحليلىىى  أك ةضىىء  يىىىث مجىىى  البء ىىىث دىىا البء ىىىث يف ىىىىلا 
ادلعلنمىىىىىىء  ادلمعلقىىىىىىا بالخىىىىىىم ب يف القىىىىىىء ن  اإل  و يسىىىىىى  تعركفىىىىىىو وأ ناعىىىىىىو وعقنبمىىىىىىو مقء  ىىىىىىا 
بلنصىىىنص واألدلىىىا الشىىىركعا مىىى  القناعىىى  الفقهيىىىا واألصىىىنليا ، ومىىى  كمىىىءٍ  ومقءلىىىٍا كمءبي ىىىء أو 

وحبىىىىٍث علمىىىى .   حلىىىىل البء ىىىىث بقىىىى   ادلسىىىىمبءع مىىىى ى إلو و ي ىىىىء يف ادلناقىىىى  ادلعمىىىى ة و سىىىىءلٍا 
مبءبقا العقنب  يف القء ن  اإل  و يس  بدلقءص  الشركعا والقءع ة االسمص ح أو مءكسىم  

 بع ةضهم هصءحل ادلرسلا.
 املبحث األول

حتىى ا البء ىىث عىى  تعركىىل االخىىم ب مىى   يىىث القىىء ن  اإل  و يسىى  و نعيىىا جرميىىا 
وخ صا القن  أ  مفهن  االخم ب كى و   ىن  كر أقلهء وأكثرىء. اهتء وا االخم ب م  عقنب

 4ىله األصنءا الثمء يا:

 خسء ة ال ولا .3

 وجند الرشنة .4

 الغ  بنسيلا ادلنءصب .5

 اإلكراه عل  الغ  .6

 اخل اع .7

 اسمغ   الفرص .8

 وجند ادلصلحا الفردكا يف اهتيئا ادلنماء  وادلمملوء  ال وليا .9

 اذل كا أو العبء  بسبب ادلن لا .:
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ىله اخل صا م  ن نني  نعىء مى  تعركىل ومفهىن  االخىم ب يف القىء ن  اإل  و يسى  
ومىىىى ا ه علىىىى  اخلسىىىىء ة يف البلىىىى  واسىىىىمغ   ادلنصىىىىب وتقىىىى   ادلصىىىىلحا الفردكىىىىا علىىىى  العءمىىىىا. 

 فمنحصر األمن  بجلء  يف ىلا اجلر :

 كل فرد م  األفراد. .3

 القص  اجلنءت  م  إنرا  النف  أو للغ  أو الشركا. .4

 معء ض عل  احلوم والقء ن  .5

 المسبب إذ خسء ة الش و  ادلءليا أو اد ا  االقمصءد يف ال ولا .6

 42ادلمعلقا بلقىء ن   قىم  ;;;3العء   53 قم  4وىلا مومن  يف القء ن  الفصل 
مىء  صىو: كىل فىرد كعىء ض على  القىء ن  إلنىرا  الىنف  أو الغى   3، يف البن   قىم 4223العء  

 بب إذ اخلسء ة ادلءليا للبل  أو االربرا  يف االقمصءد عل  ادلسمنى ال وح.أو اجلمءعا وكس

 املطلب األول

 أنواع العقوابن جلرمية االختالس

ومىى  خىى   النظىىر إذ القىىء ن  ادلومىىن  يف الوميىىىب الىىلي صىى   كىى  ىيئىىا موءفحىىىا 
الفسءد يف إ  و يسيء أ  العقنب  الع تفىرض اذليئىا على  تنفيىلىء اىءه ادلخملسىني وىى  أ بى : 
السا  أو احلب  الغراما أو المع كر بدلء  واإلع ا  أي أ  كقمل. ورملل كل وا   مى  جىء  

م ب مق ا  عقنبمو عل   سب عظم اجلرميا وخفمهء. وأك ةضىء العقنبىا تقى   م  اجلنءة يف االخ
 تنظيفو.بدلنصب اللي ىن فيو وادلس وليا الع حتن ك ه عن  
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 املطلب الثاين

 أقل العقوابت وأكثرها

م  األفىراد وأكثرىء عشرو  سنا ىله عل   فم  أقل العقنب  يف السا  سنا وا  ة
لغىىى ه أو جلمءعىىىا بسىىىمغ   ادلنصىىىب أو السىىىلبا أو أي وسىىىيلا مىىى  كركىىى  أ  كىىىربح بنفسىىىو أو 

وسىءتل كء ىن وىىىن اوموء ىا ووجءىىىا تى دي إذ خسىء ة ال ولىىا واديىء  االقمصىىءد داخىل البلىى . 
 5وأمء الغراما ذللا اجلء  فأقلهء مخسن  ملينان وأكثرىء مليء  وا  .

ليىىو بلرصىىءص يف قلبىىو  ىىىت وىىىن اإل ىى و إذ اجلىىء  أو احملوىىن  ع وقىى  كنفىىل اإلعىى ا 
معء رىىىا احلوىىىم والقىىىء ن  إلنىىىرا  أو السىىىا  مىىى ى احليىىىءة، ىىىىلا إاا كىىىء  لنجىىىند  ميىىىن  بسىىىرعا

كىل شىخا مى  أشىخءص كقىءو  القىء ن  واحلوىم  النف  وك دي إذ اخلسء ة يف مءليىا ال ولىا.
ادلءليا على  ادلسىمنى ادلنببل فيو إنراً  لنفسو أو لغ ه أو م سسمو وتمأدى إذ  قا يف الش و  

 6البل ي.

 املبحث الثاين

ففىىى  ىىىىىلا البحىىىىث كموىىىن  مىىىى  معىىىىء  االخىىىم ب مىىىى   يىىىىث اللغىىىا العربيىىىىا مصىىىىبلح 
 الشرع  م  أقنا  العلمء .

 غفلىىا يف صىىء بو حب ةضىىرة"  جهىىء ا الشىى  خبىىل. وسلءتلىىا دىى ة يف السىىلب: االخىىم ب
 7.بو واذلر  منو

 8.بسرعا الش  أخل: االخم ب وسلءتلا.خل  الش : خلسء: اسملبو يف د ة 
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 9: أخل شلملوء  اؤمت  الشخا عليهء.يف مصبلح الشرع  االخم ب
وبع  أ  أسهب البء ث الو   ع  االخم ب مى   يىث اللغىا   ناعهىء مى  ادلصىءد  اللغنكىا 
فممقىىء   ادلعىىء  ادلم ةضىىمنا يف ىىىله الولمىىا، فيىى و  ادلعىىأل علىى  السىىلب واألخىىل بسىىرعا ووجىىند 
الفرصىىىىا يف غفلىىىىا مىىىى  صىىىىء ب ادلىىىىء    اذلىىىىر  منىىىىو والغصىىىىب واخلىىىى اع. ادلىىىىر  الىىىىلي كمعىىىىء   

 بالخم ب كمصرا بلاري ادلعء  كلهء فمنببل بو وكنءسبو.

 املبحث الثالث

 العقوابت على املختلسني يف القانون اإلندونيسي يف نظر األحكام الشرعية

 يف ق ةضيا االخم ب وعقنبمهء األ وء  الشرعياكمح ا البء ث يف ىلا ادلبحث ع  
 يف القء ن  اإل  و يس    ناعهء الث ا: الغراما والسا  واإلع ا .

وجىىى  البء ىىىث أ  الغرامىىىا علىىى  مرتوىىىب االخىىىم ب أقلهىىىء مخسىىىن  مليىىىنان مىىى  احلىىىب  
أقلهىىء سىىنا وا ىى ة ومىى  الىى  ميوىى  أ  كىىنقا مقىى ا  العقنبىىا إاا أ جىى  ادلخىىمل  األمىىنا  أو 

إذ ادلس و  أو اذليئا دلوءفحا الفسءد. أو دلى  أ اد أ  رفىل  -بفمح ال  – األشيء  ادلخمَلسا
عقنبمو فل ج  ااري األمنا  إذ احلونما وإال فى  ففيىل لىو فيهىء. والسىا  مى  الغرامىا شى   
وا   ال كنفى  وا ى  عى  اآلخىر وال كماى أ. وأمىء اإلعى ا  فى  كقىء  إال إاا  أى القءرى  الى  

 واقم ةضن احلءلا.

نقل الشىركعا مى  عقنبىا احلىب  رملىل اخم فىءً بينىء عى  منقىل القىنا ني النرىعيا، وم
الىى  أ  عقنبىىا احلىىب  يف القىىءو ني النرىىعيا ىىى  عقنبىىا األوذ أو ىىى  العقنبىىا األسءسىىيا الىىع 
كعءقب هبء يف كل اجلراتم تقركبءً سنا  كء ن اجلراتم خ ة أو بسيبا. أمىء يف الشىركعا اإلسى ميا 

وىىى  عقنبىىا  ،ءقىىب هبىىء إال علىى  اجلىىراتم البسىىيباب  ليسىىن إال عقنبىىا ة نكىىا ال كعفعقنبىىا احلىى

                                                           
9
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اخميء كا للقءر  أ  كعءقب هبء أو ك كهء, ولي  لو أ  كعءقب هبء إال إاا غلب على  ظنىو أدىء 
 مفي ة.

لفرو بني الشركعا والقنا ني أ  كقل إذ    كب  عى د احملبنسىني يف اوك تب عل  ىلا 
تببىىىل الشىىىركعا اإلسىىى ميا, وأ  ك كىىى  عىىى دىم إذ غىىى   ىىى  يف الىىىب د الىىىع تببىىىل  الىىىب د الىىىع

 10القنا ني النرعيا.

وقىى  اىىىىب يف جىىناز المع كىىر بلقمىىىل أو مىىء كسىىم  بإلعىىى ا . اخملىىل علمىىء  الشىىىركعا 
سلصنصىا، مى  الى : قمىل  معينىا بعض الفقهء  إذ جناز القمىل تع كىرا يف جىراتم معينىا بشىروط

أي الشخا اللي كرص   شء ء  ادلسىلمني دلعرفىا رىعفهم للهاىن  والغلبىا  ماجلءسنب ادلسل
إاا اسىى  علىى  ادلسىىلمني، واىىىب إذ جىىناز تع كىىره بلقمىىل مءلىى  وبعىىض أصىىحء   علىىيهم،

ىىله  . وتنقىل يف محهىم هللا تعىءذ أمح ، ومنعو أبن  نيفا، والشىءفع ، وأبىن كعلى  مى  احلنءبلىا
الب ع ادلخءلفا للومء  والسنا   قمل ال اعيا إذجناز . وم  ال :  محو هللا أمح  ادلسألا اإلمء 

، و ءتفىا مى   محىو هللا تعىءذ مءلى اإلمىء  جلهميا. اىىب إذ الى  كثى  مى  أصىحء  فرقا اك
. وأجىىءز أبىىن  نيفىىا المع كىىر بلقمىىل فيمىىء توىىر  مىى  اجلىىراتم، إاا   محىىو هللا أمحىى  اإلمىىء  أصىىحء 

الىىىلي ميىىىء ب  ب القمىىىل، كمىىىء كقمىىىل مىىى  توىىر  منىىىو اللىىىناطكنجىى أي  نعيىىىا اجلرميىىىا كىىء  جنسىىىو
 11.القمل بلش   الثقيل إمء بحلار أو شيئء آخرأو  اجلنسيا م   ف  اجلن 

وبع  سرد بعض أقنا  العلمىء  يف العقىنب  وبخلصىنص عى  المع كىر بلقمىل أ  القىن  
 أى القءرى  أ  اجملىر   بجلناز إاا كء  الفسىءد وال ةضىر  أعىم وتوىر  اال توىء  مى  اجلىء . فى اا

 ناقىب مى  ا ىب اجلىء  كبى ة وعءمىا.كسمحل أ  كع   بلقمل فلو ال ، ال سىيمء إاا كء ىن الع
 امىىءع ة  ءسىىخو  بعشىىلا نيبىى رقىىفلا  ءشىىم ا  مىى ءهىىيف  شىىال ءىىى  ةآو  ءهىىمبقءع ب مخىىالا اميىىر جو 
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  للكى  لىا  ءكى اا فى ،حو  لىا ىن مسىدلا  لىع  ار برالا دن جو و  دءصمقالا يف طءبداو  الو  لل
 .ذو أ  ب  م امير جلا هلى بوتر م  لع لمقلب ر كعملءف

 الِتائج أهم .3

 النمءتا الع تظهر م  خ   البحث ادلنج  ت ك  يف النقءط اآلتيا:

وجىىند االخىىم ا بىىني تعركىىل االخىىم ب يف القىىء ن  والشىىركعا.  فءلقىىء ن  تعركفىىو أعىىم  (1
ادلصىىبلح الشىىرع  والىى   أ  ىىىله اجلرميىىا عنىى  القىىء ن  لىىي  رلىىرد وأوسىى  مىى  تعركىىل 

األخىىل ادلىىء  بغىى   ىىل بىىل كىىل تصىىرا كىى دي إذ خسىىء ة عءمىىا فهىىن داخىىل يف معنىىءه. 
بينمء الشركعا كرك  تعركفىو يف أخىل مىء  الغى  بسىرعا ودىب وجهىر وال كعمى  سىرقا وإ  

 وصل ادلء  إذ النصء .
واالتفىىىءو بىىىني المعىىىركفني. اخملىىىل يف  ىىى ود وجىىى  البء ىىىث بعىىىض أوجىىىو االخىىىم ا  (2

األمىىىىنا  والعءقبىىىىا فينظىىىىر القىىىىء ن  إذ  ظىىىىىر أوسىىىى  الكنحصىىىىر فقىىىى  يف النقىىىىند وادلبلىىىىى  
واألشىىيء  الثمينىىا بىىل كماىىءز إذ فعىىل إ سىىء  قىى  كعىى  مىى  االخىىم ب إاا كىىء  م لىىو إذ 
خسىىىء ة ال ولىىىا أواجلمءعىىىا. ويف مصىىىبلح الشىىىرع لىىىي  كىىىلل  بىىىل زلىىى ود يف مءكسىىىم  

 بدلء  فق . واتفل يف أ  لول م  أيخل مء  الغ  بغ   ل جهرا.
العقنبىىىىىا ادلنفىىىىىلة واجلء كىىىىىا وادلقىىىىىر ة يف قىىىىىء ن  النرىىىىى  اإل  و يسىىىىى  الىىىىىع تمعلىىىىىل  رميىىىىىا  (3

االخىم ب منهىء: الغرامىىا ادلءليىا واحلىب  أوالسىىا  واإلعى ا  ا ى و الرصىىءص وكىل لىىو 
 مق ا ه عل   سب رخءما اجلر  وخفمو.

عل  ادلخملسني، أخفهىء السىا  دلى ة سىنا وا ى ة وأشى ىء عشىرو  سىنا أو  العقنب  (4
ق   فل    كسىا  سىانء م بى ا أو الغرامىا ادلءليىا أقلهىء مخسىن  مليىنان وأكثرىىء مليىء  

 وا ٌ .

 



 

12 
 

 اخلامتة .4

كمبىىىىني علىىىى  البء ىىىىث بعىىىى   .ادلبىىىىءاإذ دءكىىىىا  الىىىىءقدلا ناحلمىىى  هلل    العىىىىءدلني وصىىىىل
ونمىىىا أ  كوىىىن  لىىى كهم كفىىىء ة إسىىىهء  مجيىىى  ادلسىىىءتل ادلرتببىىىا بدلنرىىىنع أ  ادلىىىنظفني يف احل

علميىىىا يف العلىىىم الشىىىىرع  وإ  كىىىء  قلىىىي . وأ  كقىىىىيم كىىىل مىىى  كمىىىىنذ األمىىىر العىىىء  احملءرىىىىرا  
 وال و ا  أسبنعيء أو شهراي جلمي  العمء  وم  يف خ ما عءما.

وىىىىله مىىى  احملءولىىىا اجليىىى ة  ىىىىت ال كقىىى  ادلنظىىىل احلوىىىنم  يف اجلرميىىىا وخصنصىىىء يف 
اجلء كىا وال ا جىا للمخملسىني يف إ  و يسىيء  سىب القىنا ني النرىعيا  االخم ب. وأمء العقنبا

مىى  قبىىل ىيئىىا ادلوءفحىىا للفسىىءد. ومىى  العقىىنب  منهىىء المغىىر  غرامىىا مءليىىا والسىىا  أواحلىىب  
واإلعىى ا  وىىىن القمىىل ا ىى و الرصىىءص عليىىو. ومىى  وجىىند ىىىله مءزالىىن اجلىىراتم يف االخىىم ب 

تي  عىى   معرفىىا أكثىىر الشىىعب هىىء دو ىىن يف القىىنا ني منمشىىرة وشىىءتعا. وقىى  كوىىن  السىىبب الىىر 
 م  العقنب    ناعهء.

وكمبىىني لنىىء أ  القىىنا ني النرىىعيا عليهىىء  قىىءتا وادل  ظىىء  الىىع ال تنمهىى  بىىل ظهىىر   
كثىىىىىى ا مىىىىىى  الفصىىىىىىن  ادلمعء رىىىىىىا فيمىىىىىىء بىىىىىىني البنىىىىىىند والفصىىىىىىن  ادلسىىىىىىالا يف الومىىىىىىب القىىىىىىنا ني 

نب  على  مىرتو  جرميىا االخىم ب.  وقى  عرفنىء أ  اإل  و يسيا، وبألخا عمء كمعلل بلعقى
النارعني ذلله القنا ني ىم البشر، و بيعا البشر رب  وقى  أصىء  يف  ىني،  ى ا الشىركعا 
اإلس ميا اللي شرعهء ىن    العءدلني وىن ادلهيم  واحلويم عل  شراتعو سبحء و وتعءذ ولو 

عمو كءملىا وممىا صىءحلا لوىل زمىء  وموىء  الومء  يف اللا  والصفء  واألاء ، وللل  شىرك
 ومنءسب ألي قبيلا م  القبءتل يف مجي  أحنء  العءأ .

البحىىنا ادلىىنج ة السىىءبقا مىى  تعركىىل وأ ىىناع العقىىنب  مىى   يىىث القىىء ن   ومىى  خىى  
اإل  و يسىى  واأل وىىء  الشىىرعيا يف أمىىر االخىىم ب فمنصىىلنء إذ بعىىض األمىىن  اآلتيىىا ل  ىى از 

 ع  ااري اجلرميا:
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، أ يءان ادلنظفني يف السء ا أعمء أو ادل كر أو م  لو والكا عءما أ  كبءشر الرتي   (3
 والنظيفا األسءسيا  كمأك  م  صحا العمل وادلس وليا ىت هر مث لول أسبنع أو ش

 و فظ األمء ا وكمنبو كل بعملو.

العقنبا  ءدلء اخلبأ واجلرميا وا  ة لئ  كظلم أ    تنفيل أال ميي  بني ادلخملسني يف (4
 بسبب ع   الع   يف احلوم. والفنر  وح ا ال ةضنرء  أ  ا

بء  للحب  أو السا  ا  ازا م  إكقءع الظلما عل   ف  اجلندة يف ادلرافل العءما وادل (5
 ادلسان ني واالعم ا  عليهم.

 أال كفرو يف العقنب  فيمء بني ادلخملسني مءدا  اخلبأ واإلجرا  وا  . (6

 ع   المميي  بني سا  م  السان  وإ  كء  اجلء  م  اوي ادلنءصب أو النجءىا. (7

ال كقعن  يف   ىت وادلنظفني يف احلونماأ  ك ك  ادلس ولن  يف ال ولا  واتب العمء   (8
 االخم ب والرشنة.
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