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Abstract 

Praise be to God alone and prayers and peace be 
upon the Prophet Mohammad، 
This study looking at: "The role of preventive 
measures in achieving security and crime 
prevention in the Muslim community". 
Accordingly، this study has included the 
introduction of these following elements: the 
problem of the study، the importance of the 
study، the questions that will answered by the 
study، the study objectives، and finally، the 
methodology used in order to understand the 
problem of the study and subject matter. 
The first chapter of this study is looking in: the 
criminalization policy and punishment in 
jurisprudence and the law، by introducing two 
axes، first axis to discuss: the concept of 
criminality in the Islamic penal legislation 
which laid important rules in making the 
criminal protection on a range of interests، and 
the values and principles that Sharee'ais 
operating to save considering its importance in 
maintaining entity of society، and in the second 
axis showed the nature of the punishment in the 
law through the statement of the concept of 
punishment and its elements and characteristics. 
Chapter II from this study dealt with، the role of 
preventive measures in maintaining security، 
crime prevention through a search of alternative 
punishment and preventive measures law، 
through three main axes . first axis talks about 
the general rules of preventive measures with 
the development of thought punitive at the 
current time، also the second axis addressed the 
nature of preventive measures، as for the last 
axis of this chapter، it discussed the preventive 
measures in the Islamic criminal legislation، and 
the statement of its concept، and the kinds of 
measures that that were used by the Islamic law 
in order to prevent the citizen from committing  
a crime، and finally with the conclusion of this 
study، which showed the findings and 
recommendations، which concluded it. 
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 منذر عبدالكريم أحمد القضاة. د 
 ملخص

دور التدابري الوقائية  يف منع اجلرمية :" تبحث هذه الدارسة يف 
 "ويقيا انميف يف التمع اإلسالمي 

مشكلة : وعليه فقد ضّمت مقدمةدراسيت هذه العناصر التالية
 ،وانسئلة اليت َسُتجيب عليها الدراسة ،وانمهية ،الدراسة 

املنهجية املستخدمة حىت  وانهداف املتوخاة منها ، وأخرياً 
 .ميكيف فهم مشكلة الدراسة وموضوعها 

سياسة : " جاء الفصل انول ميف هذه الدراسة للبحث يف 
ميف خالل  طرح حمورييف   "التجرمي والعقاب يف الفقه والقانون

مفهوم التجرمي يف التشريع  :"ُخصص احملور انول لبحث 
إضفاء احلماية الذي أرسى قواعد مهمة يف  "اجلنائي اإلسالمي

اجلنائية على جمموعة املصاحل ، والقيم واملبادئ اليت تعمل 
الشريعة السمحة على حفظها باعتبار أمهيتها يف حفظ كيان 

" طبيعة العقوبة يف القانون : ر الثاين عرضنا يف احملو و  التمع،
 .ميف خالل بيان مفهوم العقوبة و عناصرها وخصائصها

دور التدابري الوقائية يف : "عاجل الفصل الثاين ميف هذه الدراسة 
ميف خالل ثالثة حماور رئيسة ُخصص احملور " حفظ انميف 

 7T"ةالقواعد العامة للتدابير الوقائي7T" انول منها للحديث عيف 
يف الوقت احلايل ، كما عاجل احملور الثاين  وتطور الفكر العقايب

7T "1T7T1طبيعة التدابري الوقائيةT " وناقش احملور انخري ميف هذا ،
وبيان  "التدابري الوقائية يف التشريع اجلنائي اإلسالمي" الفصل 

مفهومها ، وأنواع التدابري اليت جلئت إليها الشريعة اإلسالمية 
مع خامتة   وأخرياً ِتكاب الشَّخص للجرمية  للحيلولة دون ار 

هذه الدراسة  اليت بينت النتائج والتوصيات اليت خلصت 
  .إليها
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