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العٌد اجلرمُ يف الفقى اجلهائُ اإلسالمُ :أسبابى ًآثاري
"دراسة مقارنة مع الفقى اجلهائُ الٌضعُ"
د .عماد حممد التمَمُ*
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ملخص

تهثّؿ ظاٌرة العود الجرهي ,عبئاً ثقيالً يواجً الهختصيف في هجاؿ هكافحػ الجريهػ و وبػراـ الجٍػود

التػػي تبػػيؿ فػػي ٌػػيا الهجػػاؿ والهتهثمػ فػػي الىػػدوات والهػػتتهرات والبػراهج التػػي تٍػػدؼ لػ هعالجػ الهجػػرـ,
وهكافحػ الجريه ػ دبػػؿ دخػػوؿ الهجػػرـ ال ػػجف وفثىػػاع وجػػودي فيػػً وبعػػد خروجػػً هىػػً,

فف ا هػػر هػػا اؿ

يترؽ الباحثيف ب بب اإلحصائيات التي تتكد وجود ٌيي الظاٌرة الخطيرة و يادتٍاو
ّ
ولمحػػد هػػف تىػػاهي حػػا ت العػػود ,يىبعػػي الودػػوؼ عم ػ ا ػػباب الحقيقي ػ الهرتبط ػ بالجريه ػ والتركي ػ

عم آليات التعػاطي هعٍػا والهقاربػات الكةيمػ بهعالجتٍػاو ولقػد جػاعت ٌػيي الد ار ػ لت ػٍـ فػي ت ػميط ال ػوع

عم هىٍج الشريع اإل الهي في هعالج ٌيي الظاٌرة هع هقارى يلؾ بالقاىوف الو عيو
الكممات المفتاحية :العود الجرهي ,التكرار الجرهي ,تعميظ العقوب و

Criminal recidivism in Islamic criminal jurisprudence, its
causes and effects -A comparative study with civil lawAbstract
The crime of recidivism is a heavy burden that confronts crime specialists. Despite the
efforts made in this field, which are represented in seminars, conferences and programs
aimed at treating the criminal and combating crime before the criminal entered and while
he was in prison, but the matter continues to haunt researchers because of the statistics
that confirm the existence of this dangerous phenomenon and its increase.
To limit the growth of cases of recidivism, one should examine the real causes associated
with the crime and focus on the mechanisms of dealing with it and the approaches to address
it. This study has come to shed light on the approach of Islamic law in dealing with this
phenomenon with a comparison with that of civil law.
Key words: criminal offense, criminal repetition, punishment.

املقدمة.

تعاىي الهجتهعات البشري اليوـ -عم اختالؼ ىظهٍا دوة و عةاً -هف ظاٌرة العود الجرهي ,ي تهثّؿ ٌيي الظاٌرة

الخطيرة عبئاً ثقيالً يواجً الهختصيف في هجاؿ هكافح الجريه و وبراـ الجٍود التي يبيلٍا الهختصوف في ٌيا الهجاؿ والهتهثم
* ف تاي هشارؾ ,د ـ العموـ ا

ا ي والتطبيقي  ,كمي ال رداع الجاهعي  ,جاهع البمقاع التطبيقي و
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فػػي الىػػدوات والهػػتتهرات والبػراهج التػػي تٍػػدؼ لػ هعالجػ الهجػػرـ وهكافحػ الجريهػ دبػػؿ دخػػوؿ الهجػػرـ ال ػػجف وفثىػػاع وجػػودي فيػػً
يترؽ الباحثيف ب بب اإلحصائيات التي تتكد وجود ٌيي الظاٌرة الخطيرة و يادتٍاو
وبعد خروجً هىً فف ا هر ها اؿ ّ
ولمحػػد هػػف تىػػاهي حػػا ت العػػود ,يىبعػػي الودػػوؼ عمػ ا ػػباب الحقيقيػ الهرتبطػ بالجريهػ وهىٍػػا الةقػػر والجٍػػؿ و ػػعؼ
ال ػوا ع الػػديىي وا خالدػػي ,ل ػ ايػػر يلػػؾ هػػف هظػػاٌر الٍشاش ػ ا جتهاعي ػ وا دتصػػادي وال يا ػػي الهتعمق ػ بتصػػاعد ى ػػب
الجريه في الهجتهعو يادة عم تشخيص ف باب الظاٌرة ,وآليات التعاطي هعٍا ,والهقاربات الكةيم بهعالجتٍا.

لٍيا فقد تداع الهختصوف في ٌيا الهجاؿ -ل البحث عف و ائؿ وف اليب تق ػي عمػ ٌػيي الظػاٌرة ,وتعػالج الجريهػ
والهجػػرـ هػػف خػػالؿ فٍػػـ فبعػػاد الةكػػر اإلج ارهػػي وثقافػ الجريهػ فػػي ال ػػجف وخارجػػً ,وهػػف يلػػؾ عم ػ

ػػبيؿ الهثػػاؿ ىػػوع العقوبػ ,

وهقدارٌا ,وطريق تىةييٌا ,وهدى هالئهتٍا هػع الجريهػ وفثرٌػاو وكػيلؾ ه ػتوى الػوعي ا جتهػاعي بو ػائؿ هكافحػ الجريهػ فػي
الجاىب الىظري والتطبيقي ,وكيلؾ فٍـ البيئ التي يعيش فيٍا اإلى افو

مشكلة الدراسة.

يهكىىػػا بعػػد التقػػديـ ال ػػابؽ فف ى ػػتخمص هشػػكم الد ار ػ هػػف خػػالؿ الت ػػات ت اتتيػ والتػػي يىتظػػر فف تجيػػب عىٍػػا

ٌيي الد ار :

ٔ -ها تعريؼ العود الجرهي في الةقً والقاىوف؟
ٕ -ها تة ير ظاٌرة العود الجرهي بىاع عم الد ار ات واإلحصائيات الر هي ؟
ٖ -ها فثر العود في تعميظ العقوب ؟
أهمَة الدراسة.

فيها يأتي:

فٌهي الد ار
تكهف ّ
ٔ -فىٍا تأتي لت ميط ال وع عم الهو وع ,وبياف فحكاهً الشرعي هقارى بها ا تقرت عميػً التشػريعات الو ػعي فػي دػاىوف
العقوبات ا ردىيو

ٕ -فىٍا تأتي في ظؿ ت ايد ٌيي الظاٌرة وفؽ اإلحصائيات الصادرة عف الجٍات الر هي الهختص و
ٖ -فىٍا تأتي لإلجاب عم ا

ئم الواردة في هشكم الد ار  ,ولطرح الحموؿ الهىا ب لٍيي الظاٌرةو

الدراسات السابقة.

ٔ -ا ثر القاىوىي الهترتػب عمػ التكػرار فػي القػاىوف ا ردىػي :د ار ػ هقارىػ إ ح ػاف الشػوابك  ,ر ػال هاج ػتيرإ كميػ

الحقػػوؽ إ جاهع ػ الشػػرؽ ا و ػػط ٕٗٔٓـو ودػػد تطػػرؽ الباحػػث ل ػ هاٌي ػ التك ػرار وتهيي ػ ي عػػف التعػػدد والتعادػػب
وا عتيادو كها تطرؽ الباحث لمطبيع القاىوىي لمتكرار وحا ت التكرار في القاىوف ا ردىي والهصريو

ودػػد جػػاعت الد ار ػ هقتص ػرة عمػ الجاىػػب القػػاىوىي الو ػػعي ,بيىهػػا د ار ػػتي ٌػػيي تتىػػاوؿ الهو ػػوع هػػف جواىبػػً الشػػرعي
هقارىاً بالقواىيف الو عي و
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ٕ -ظػػاٌرة العػػود ل ػ ا ىح ػراؼ :د ار ػ لمظػػروؼ ا

ػري لمباحػػث ػػهير يػػوى  ,ر ػػال هاج ػػتير هقده ػ لق ػػـ عمػػـ ا جتهػػاعإ

جاهع باجي هختار ,عىاب إ الج ائرو ولقد ترك ت الد ار

عم الجواىب التربوي الهتعمق بأ باب تىاهي ظػاٌرة العػود

لمجريه و
وهها يهي د ار تي ٌيي عف تمؾ ,فىٍا عاه تتىاوؿ الهو وع هف هختمؼ واياي التربوي والتشريعي وا دتصادي و

ٖ -العػػود ل ػ ج ػرائـ الحػػدود وعقوبتػػً الهقػػررة فػػي الةقػػً اإل ػػالهي :د ار ػػ هقارىػػ ,

ػػهاعيؿ شػػىديٕٜٓٓ ,ـ ,الهجمػػ

ا ردىي في الد ار ات اإل الهي إ جاهع آؿ البيتو
ولقد ادتصر الباحث في د ار تً عم جاىب العود في الجرائـ الحدي وهدى فثر العود فػي تعمػيظ العقوبػ فيٍػا ,ولػـ
يتطرؽ لمعقوبات التع يري  ,بخالؼ ٌيي الد ار

التي تىاولت العقوبات التع يري في اًو

مهوج البحح.

اتبع الباحث الهىاٌج اتتي :

تطردت لمهو وعو
ٔ -هىٍج ا تقراع :ي داـ الباحث بهطالع الكثير هف الكتب والىشرات وا بحاث التي ّ
ٕ -هىٍج التحميؿ :عهؿ الباحث عم تحميؿ تمؾ الد ار ات بشكؿ عمهي لموصوؿ ل ىتائج هحددةو
ٖ -هىٍج ا

توصؿ الباحث ل ىتائج هحددة تُ ٍـ في توجيً الهعىييف بٍيا ا هرو
تىتاج :حيث ّ

خطة البحح.

اشتهؿ البحث عم هقده وثالث هطالب وخاته :

المطمب األول :تعريؼ العود الجرهي في الةقً والقاىوفو
المطمب الثاني :تة ير ظاٌرة العود الجرهي بىاع عم الد ار ات واإلحصائيات الر هي و
المطمب الثالث :فثر العود في تعميظ العقوب و

املطلب األول :تعرٍف العٌد اجلرمُ يف الفقى ًالقانٌن.

العوُد (بةتح العيف و كوف الواو) في المع (ٔ) :هف (عاد) يعػود عػوداً بهعىػ يرجػع ,وعػاد الرجػؿ لػ هكاىػً:
العود في المغةْ :
في رجػػع ليػػً ,والعػػود الرجػػوع ل ػ الشػػيع بعػػد تركػػً ,وعػػاد الطبيػػب اله ػريض :في اري ه ػرة فخػػرىو وللكمه ػ هعا ٍف كثيرة في
المع  ,وكمٍا تصب في ه هوف الرجوع ل الةعؿ هرة فخرىو
العود في االصطالح :لقد ا تخدـ الةقٍاع اله مهوف كمه (العود) في هصىةاتٍـ وهىػي بدايػ تػدويف الهػياٌب الةقٍيػ –

ُيح ّػرر -عىػػدٌـ -لٍػيي الكمهػ هعىػ ً اصػػطالحياً هحػدداً ,ولكػػف لػي
كتابات الةقٍاع الهبثوث في فبواب الةقً الجىائي اإل الهي(ٕ)و

فىػً لػـ

هػػف الع ػير ا ػػتىباط يلػؾ الهعىػ ا صػطالحي هػػف خػػالؿ

ولقد يكػر الةقٍػاع بع ػاً هػف هػدلو ت العػود فػي الجريهػ فثىػاع هىادشػاتٍـ لتكػرار الجريهػ بعػد يقػاع العقوبػ عميٍػا فػي

الهرة ا ول  ,وهف يلؾ -هثالً -حديثٍـ عف تكرار ال رد فو ال ىا وايرٌا هف الجرائـ ,وتوجً الةقٍاع ىحو تشديد العقوب فو
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ه اعةتٍا عم الهجرـ اليي تكررت هىً الجرائـ ولـ تردعً العقوب ا ول عف تكرار الجريه (ٖ)و
ولقػػد ﺫٌبﺕ جهيع ﺍلهﺫﺍٌﺏ ﺍلةقٍي ػ ﺇل عﺩن ﺍعتباﺭ ﺍلجاىي عائﺩﺍً هٍها تكﺭّﺭﺕ جﺭﺍئهً ,ها لن تكو دد ىةﺫﺕ عميً
فعال عقَب

ابق و فتىةيﺫ ﺍلعقَب ﺍل ابق ٌَ ﺍلهعياﺭ ﺍلﺫﻱ يةﺭّﻕ بيو ﺍلهجﺭن ﺍلعائﺩ َايﺭي(ٗ)و

وا تىاداً ل ها ورد في كتابات الةقٍػاع اله ػمهيف ا وائػؿ فػي ٌػيا الجاىػب فقػد صػاغ الػدكتور عبػد القػادر عػودي فػي كتابػً

التشريع الجىائي اإل الهي تعريةاً لٍيا الهصطمح فقاؿ " :ىً حال الشخص اليي يرتكب جريه بعد فخرى حكـ فيٍا ىٍائياً(٘)و
كها يكر ا

فف يعادب عميٍا()ٙو

تاي هحهد فبو ٌرة بأف العود في هصطمح القاىوىييف :فف يتكّرر هف الشػخص ارتكػاب جريهػ هعيىػ بعػد

ػدرجوا فػػي ىظػػرٌـ لمعػػود الجرهػي ,وتبايىػػت آراتٌػػـ حػػوؿ تحديػػد هةٍوهػػً ,تبعػاً لوجٍػ كػػؿ
فهػػا فقٍػػاع القػػاىوف الو ػػعي فقػػد تػ ّ
ّ

هػػىٍـ ,فالةقٍػػاع الهتخصصػػوف بعمػػـ الجريهػ يػػروف فف هةٍػػوـ العػػود وا ػػع يشػػهؿ كػػؿ تكػرار ي عهػػؿ جرهػػي ,بقطػػع الىظػػر عػػف
ثبوت الجرـ ا وؿ ,وبصرؼ الىظر عف ه أل تىةيي العقوب التي صدرت عم الجاىي العائد في الهرة ا ول و
ودد جاع في توصيات الهتتهر الدولي الثالث لعمم اإلجرام في لىدف فف العود يت ّهف صورتيف:
ٔ -الشخص اليي بؽ الحكـ عميً د ائياً بجريه ثـ ارتكب جريه جديدة ,واع ثبتت عميً ر هياً فـ لـ تثبتو

ٕ -الشخص اليي بؽ الحكـ عميً د ائياً في جريه ثـ صدرت هىً بعض ا فعػاؿ الهتعمقػ بىشػاطً اإلج ارهػي ىظػ اًر
لحالتً الخطيرةو

ٚ

أما فقياء عمم العقاب فيػروف فف العائػد ٌػو يلػؾ الشػخص الػيي ىةػيت فيػً العقوبػ ب ػبب جريهػ
ّ

هدعهيف رفيٍـ بأف الحب
جريه جديدةّ ,

ػابق  ,ثػـ عػاد فارتكػب

ٌو الو يم الوحيدة ٛالتي يهكف فف تظٍر عدـ دابمي الجاىي لإلصالح()ٜو

العود في قانون العقوبات األردني.
ّف الهشػّػرع ا ردىػػي وعمػ اػرار التشػريعات ا خػػرى ىظّػػـ فحكػػاـ التكػرار (العػػود) فػػي دػػاىوف العقوبػػات هػػف دوف فف يعطػػي
تعريةاً لً ,واكتة بيكر الحا ت القاىوىي التي يعتبر فيٍا الجػاىي هكػر اًر ,تاركػاً بػيلؾ  -هٍهػ تعريةػً لمةقػً بىػاع عمػ هػا توصػؿ
الهعهق لظاٌرة تكرار الجريه (ٓٔ)و
ليً عمهاع اإلجراـ والعقاب هف الد ار ات
ّ
جاع في ا جتٍاد الق ائي لهحكه التهيي ا ردىي ها ىصً" :يعتبر هكر اًر بالهعى القاىوىي هف حكـ عميً بإحدى

العقوبػػات الجىائي ػ فو الجىحي ػ (تكػػوف عقوبتٍػػا الحػػب ) حكه ػاً هبره ػاً ,وارتك ػب فثىػػاع هػػدة العقوب ػ فو خػػالؿ هػػدة حػػددٌا القػػاىوف
جريه ههاثم فخرى"(ٔٔ)و

وليلؾ ا تىبط فقٍاع القاىوف تعريؼ التكرار هف خالؿ ها ا تقرت عميػً تمػؾ ا جتٍػادات الق ػائي  ,فىػرى (الجبػور,

ٕٕٔٓ) يعرفً بأىػً :ارتكػاب الهحكػوـ عميػً بعقوبػ ج ائيػ جريهػ فو فكثػر فثىػاع هػدة عقوبتػً فو خػالؿ فتػرة هىيػ هحػددة

الهشرع(ٕٔ)و
و هف شرائط ّبيىٍا
ّ
الهشرع ا ردىي التكرار لعايات تشديد العقوب في الهواد (ٔٓٔ )ٔٓٗ-هف داىوف العقوبات ا ردىيو
ولقد تىاوؿ
ّ

فقد جاع في الهادة (ٔٓٔ)" :هف حكـ عميً بإحدى العقوبات الجىائيػ حكهػاً هبرهػاً ثػـ ارتكػب فػي فثىػاع هػدة عقوبتػً فو

فػي خػػالؿ عشػػر ػػىوات بعػد فف د ػػاٌا فو بعػػد ػػقوطٍا عىػً بأحػػد ا

ػػباب القاىوىيػ جريهػ ت ػػتم ـ عقوبػ ا شػػعاؿ الشػػاد
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الهتدت فو ا عتقاؿ الهتدت حكـ عميً هػدة

تتجػاو

ػعةي العقوبػ التػي ت ػتم هٍا جريهتػً الثاىيػ عمػ فف

يتجػاو ٌػيا

الت عيؼ عشريف ى "و
وجاع في الهادة (ٕٓٔ)" :هف حكـ عميً بالحب

حكهاً هبرهاً ثـ ارتكب دبؿ ىةاي ٌيي العقوب فيً فو في فثىػاع هػدة

عقوبتً فو في خالؿ ثالث ىوات بعػد فف د ػاٌا فو بعػد ػقوطٍا عىػً بأحػد ا
حكـ عميً بهدة

تتجاو

وىمحظ فف ها اىتٍ

عؼ العقوب التي ت تم هٍا جريهتً الثاىي  ,عم فف

ػباب القاىوىيػ – جىحػ ههاثمػ لمجىحػ ا ولػ
يتجاو ٌيا الت عيؼ خه

ىوات"و

ليً ا جتٍاد الق ائي ا ردىي في تحديد هدلوؿ هصطمح العود –يتطابؽ في جاىب هىً -هػع

هػػا ا ػػتىبطً العمهػػاع الهتخصصػػوف فػػي الةقػػً الجىػػائي اإل ػػالهي هػػف هػػدلو ت ٌػػيا الهصػػطمح عىػػد الةقٍػػاع ا دػػدهيف,
فىٍها يختمةاف في شرط ل اهي تىةيي العقوب في الجاىي دبؿ ارتكابً لمجريه الالحق كي يعد هكر اًر لجريهتًو
ويبػػدو لمىػػاظر فف الةقػػً الجىػػائي اإل ػػالهي يتةػػوؽ عم ػ ا جتٍػػاد القػػاىوىي باشػػتراطً تىةيػػي العقوب ػ الةعمػػي عم ػ
الجريهػ ال ػػابق ليعتبػػر الجػػاىي بعػػدٌا هكػػر اًر ف عػػاد وارتكػػب ىةػ
الجاىي وعدـ تحقؽ الردع لً بالعقوب ا ول

الجريهػ هػرة فخػػرى ,ي

يظٍػػر لمهشػػرع خطػػورة ٌػػيا

بيلؾو

التمييز ما بين العود والتعدد واالعتياد:

فبالىظر لتشابً ٌيي الهةردات دد يدؽ عم الدار التهيي بيف هدلو ت ٌيي الهةردات هها يودع الػبعض فػي المػب

والخمط ,وخصوصاً ثىاع تطبيؽ العقوب عم هعتػادي اإلجػراـ ,وبالتػالي دػد تتعػرض دػ ارراتٍـ واجتٍػاداتٍـ لمطعػف والػىقض
لخردٍا هقت

القاىوفو

العود والتعدد:

فالهراد بالتعدد" :الحال التي يرتكب فيٍا الشخص لعدد هف الجرائـ دوف فف يةصؿ بيىٍا حكـ بات"(ٖٔ)و

وتعتبر القواىيف الهجرـ في حال تعدد الجرائـ فدؿ خطػ اًر هػف الهجػرـ العائػد لمجريهػ

ويلػؾ ىػً لػـ يخ ػع كالعائػد

إلىيار د ائي ابؽو
العود واالعتياد:

فف
وا عتياد عم اإلجراـ هرحم هتطورة تتعدى هرحم العود بأف يصبح العود هتكر اًر وتتكوف دىاع لػدى الهحكهػ ّ
الهجرـ تردعً العقوب الهقررة و حت تشديدٌا ,وٌىا ىجػد بعػض القػواىيف تػودع الهجػرـ فػي هت ػات عهػؿ تىشػأ لٍػيي
العاي وفؽ فىظه خاص ٌ -دفٍا صالح الهجرـ ف فهكف,

اف ل حهاي الهجتهع هف خطورتً اإلجراهي (ٗٔ)و

املطلب الجانُ :تفسري ظاهرة العٌد اجلرمُ بهاء على الدراسات ًاإلحصائَات الرمسَة.

ترجع الد ار ات الحديث تىاهي ظاٌرة العود لم موؾ اإلجراهي لػ ف ػباب ودوافػع داخميػ هتعمقػ بشػخص الهجػرـ وتكويىػً

الىة ي والعقمي ,وخارجي هتعمق بالبيئ الهحيط و
اجمللة األردنَة يف الدراسات اإلسالمَة ،مج ( ،)11ع (2021/1443 ،)3م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٗٔٚ
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العٌد اجلرمُ يف الفقى اجلهائُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
األسباب والدوافع الداخمية لتفسير السموك الجرمي.

وٌي –كها ف مةىا -تمؾ الهتعمق بالةرد وتكويىً الع وي الىة ي والعقمي ,وهف فٌـ ٌيي ا

باب والػدوافع كهػا يػرى

فقٍاع القاىوف الو عي -ها يمي:
ٔ)

الوراثة :والهقصود بٍػا اىتقػاؿ صػةات ا صػؿ (ا ب) وخصائصػً لػ الةػرع (ا بف)عػف طريػؽ الجيىػات والحهػض

(٘ٔ)

الىووي

و

وتكهف فٌهي ٌيا ال ػبب فػي حجػـ التجايبػات التػي تػدور حولػً بػيف فقٍػاع الجريهػ والعقوبػ  ,ي يىكػر الكثيػر هػىٍـ فف

ػتدى ٌػػيا القػػوؿ ٌػػو عةػػاع الجػػاىي هػػف اله ػػتولي الجىائيػ الهترتب ػ
فف هػ ّ
يكػػوف لمو ارث ػ في دور فػػي ال ػػموؾ اإلج ارهػػي ,يلػػؾ ّ
عم

موكً اإلجراهي بحج فف

يد لً في ٌيا ال موؾ ,وبالتالي

يتحهؿ فياً هف تبعاتًو

ويرى فىصار ٌيا القوؿ فف عواهؿ التىشئ تختمط بالعواهؿ الوراثي  ,فتظٍر الجريهػ كهػا لػو كاىػت هي ارثػا يىتقػؿ هػف

ا ب ل ابىً فو هف ا ـ ل ابىتٍا ,بيىها في الحقيق عواهؿ التىشئ ٌي الهتثر الحقيقي في تشكيؿ ال موؾ اإلج ارهػي لػدى
الةرد ولي

الوراث ()ٔٙو

وعم الجاىب اتخر فقد رفى بعض العمهاع فف لمجيىات تأثي ار دوياً في تشكيؿ ال موؾ اإلجراهي لدى الةرد الهجرـو

عر

فةي د ار

فجراٌا عمهاع في جاهع تك ا

لالىخراط في حياة الجريه فـ ()ٔٚو

ا هيركي فف الجيىػات دػد تكػوف هتشػ اًر دويػاً عمػ هػا يا كػاف اإلى ػاف

ودػػد ىظػػر البػػاحثوف فػػي الد ار ػ ل ػ العواهػػؿ التػػي تجعػػؿ بعػػض ا شػػخاص يقوهػػوف بارتكػػاب الج ػرائـ عم ػ هػػدار

حياتٍـ ,بالهقارىػ هػع فولئػؾ الػييف يقوهػوف بػيلؾ فقػط خػالؿ فتػرة الهراٌقػ  ,فػي حػيف
عم اإلطالؽ.

يىخػرط آخػروف فػي حيػاة الجريهػ

ودد جاعت الىتائج العاه لمبحث تتكد فف التأثيرات الجيىي لهف يرتكبوف جرائـ عم هدى عهرٌـ فكبػر هػف تػأثيرات

البيئ الهحيط بٍـو

تكوف العاهػؿ ا كثػر فٌهيػ فػي ػموؾ هرتكبػي الجػرائـ فػي هرحمػ الهراٌقػ
وكشةت الد ار عف فف البيئ الهحيط ّ
فقط ,والييف ترتبط جرائهٍـ في ا ا بتعاطي الكحوؿ والهخػدرات وال ػردات الصػعيرة ,فهػا هرتكبػو الجػرائـ عمػ الهػدى
الطويؿ فيكوف لديٍـ موؾ اير اجتهاعي في هرحم الطةول يتبعً موكيات عىية فو ففعاؿ جراهي خطيرة في اله ارحػؿ

العهري ا كبرو

اعتهػػد بػػارى

()ٔٛ

وفريقػػً هػػف البػػاحثيف عمػ بياىػػات ربعػ آ ؼ شػػخص تػػـ فخػػيٌا هػػف الد ار ػ الوطىي ػ الطوليػ لصػػح

الهػراٌقيف فػي الو يػات الهتحػدة ,ويلػؾ لتحديػد هكاىيػ تصػىيؼ كػؿ شػخص

ػهف فحػد الهجهوعػات الػثالثو ولػـ يحػدد العمهػاع

الجيىات التي تقود شخصاً ها ل ا ىخراط في حياة الجريه  ,اير فىٍػـ فكػدوا تػدخؿ العواهػؿ الوراثيػ فػي ا هػر ,ودػد فثبتػوا يلػؾ

عف طريؽ القيػاـ بد ار ػ عمػ عػدد هػف التػوائـو وعػادة هػا تقػوـ د ار ػات التػوائـ عمػ هقارىػ التػوائـ الهتطػابقيف ,الػييف يشػتركوف
في ى ب ٓٓٔ %هف الحهض الىووي ,بأشػقائٍـ اتخػريف ,فو بهقارىػ التػوائـ ايػر الهتطػابقيف الػييف يشػتركوف فػي ٓ٘%
فقط هف الحهض الىووي لهقارى ا ٌهي الى بي لمتأثيرات البيئي والوراثي عم صةات و موكيات ا فرادو
وراـ تأكيد الد ار

بأف ال موؾ اإلجراهي ٌو موؾ هكت ب

فىٍا فكدت في اً فف ٌىاؾ هئات بؿ آ ؼ الجيىات

 ٗٔٛـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردنَة يف الدراسات اإلسالمَة ،مج ( ،)11ع ( 1443 ،)3ه2021/م

6

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jois/vol17/iss3/20

??????? ????????: ?????? ?????? "????? ?????? ?? ????? ??????? ??????" Criminal recidivism in Islamic criminal jurisprudence, its causes and effects -A co

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عماد التمَمُ

التي ت يد هف احتهالي اىخراط بعض ا شخاص فػي حيػاة الجريهػ  ,حتػ لػو كػاف ٌػيا الجػيف ي يػد ا حتهاليػ بى ػب ٔ%
فقط ,فإىٍا تعتبر عاهالً وراثياً هٍهاً لمعاي و
ويبدو لمباحث بعد التدديؽ في فدػواؿ فقٍػاع عمهػي اإلجػراـ والعقػاب وفبحػاثٍـ وعػرض يلػؾ عمػ هػا ورثىػاي هػف الةقػً

الجىائي اإل الهي فف الوراث الجيىي لمصةات الجرهي فهر يتىاف هع ها دررتً الشريع اإل الهي هػف فف الهولػود يولػد عمػ

الةطػرة ,فقػػد روى البخػاري وه ػػمـ فػي صػػحيحيٍها عػػف فبػي ٌريػرة - وٌػيا لةػػظ البخػػاري دػاؿ :دػػاؿ ر ػوؿ ا " :هػػا هػػف
يهج ػاىً ,كهػا تىػتج البٍيهػ بٍيهػ جهعػاعٌ ,ػؿ تح ػوف فيٍػا هػف
يىصػراىً فو ّ
يٍوداىػً فو ّ
هولود يولػد عمػ الةطػرة ,فػأبواي ّ
()ٜٔ
جدعاع ,ثـ يقوؿ فبو ٌريرة  فطرة ا التي فطر الىا عميٍا تبديؿ لخمؽ ا يلؾ الديف القيـ" و
ووجً الد ل هف الحديث الشريؼ فف اإلى اف عىدها يولد ىها يولد عم فطرة ا تعال  ,بهعى ته ّكىً هف الٍػدى فػي
فصؿ الخمق والجبمّ  ,واىها يعدؿ عف يلؾ تف هف اتفات البشري و
ثـ ف القوؿ بأف ال موؾ الجرهي ٌو موؾ وراثي يخرجً هف هجاؿ اإلرادة وا ختيار وتحهؿ التبع ي

-جعؿ اإلى اف ه ئو ً عف ففعاؿ و موكيات

رادي

ي ػتقيـ عقػالً

يد لً فيٍا ,واىها اكت بٍا عف والديً ,واىتقمت ليً وٌو في بطف فهًو

تحيػ الهجتهػع ه ػبقاً -ػد الػييف يرثػوف الجريهػ ,
كها فف القوؿ باىتقاؿ الجريه هف خالؿ العواهؿ الوراثيػ ػيترتب عميػً ّ
وبالتالي االؽ كؿ باب لعودتٍـ ل الطريؽ ال وي ,وٌيا يىافي هقاصد تشريع العقوب في اإل الـو
وهع يلؾ

ي تبعد فف ىجد بعض ا فػراد الػييف يحهمػوف ا ػتعداداً لمهيػؿ ىحػو ا ىحػراؼ ,فػإيا هػا صػادؼ ٌػيا الهيػؿ لػ

ا ىحػراؼ جػواً فا ػػداً هػػف دبػػؿ ا

ػرة ,ىهػػا وتةػػادـ و ػػرعاف هػػا يىػػتج ثهػػاري ال ػػارة ,فهػػا يا تعٍّدتػػً هىػػي الحداثػ -يػػد الهربػػي فإىٍػػا

تةمح في الحد هىً والحيمول دوف فف تتولّد عىً آثاري الهتيي  ,حيث فف ا
فها ا
ٕ)

رة الصالح عػالج ىػاجح لمهيػؿ الهػوروث لػ ال ػوع,

رة الةا دة فٍي ترب صالح لىهو ٌيا الهيؿ ,وٌىا يبر دور الوالديف في ح ف فداع واجبٍهاو

الجنس :فالد ار ات تشير ل فف ال موؾ الجرهي عىد الرجاؿ ٌػو فكثػر هىػً عىػد الى ػاع ,حتػ فف اإلحصػاعات العالهيػ
(ٕٓ)

و

تشير ل ف جرائـ الرجاؿ ٌي عؼ جرائـ الى اع ل خه ف عاؼ
ويبدو فف ا ختالؼ الىة ي والة يولوجي بيف الجى يف لً فثر كبير عم ال موؾ الجرهي لكميٍها ,فػالهرفة ف ػعؼ هػف

الرجػػؿ ج ػػدياً وتعمػػب عميٍػػا العاطةػ ودػػدرتٍا عمػ ارتكػػاب الجريهػ ف ػػعؼ بكثيػػر هػػف دػػدرة الرجػػؿ,

ػػاف لػ

ف دواعػػي

ارتكاب الجريه لدى الرجػؿ ٌػي فوفػر هىٍػا لػدى الهػرفة ,ىظػ اًر لػوفرة ا عبػاع واله ػتوليات التػي تقػع عمػ كاٌػؿ الرجػاؿ -فػي

العالب -دوف الى اعو

كها فىً بالهقارى بيف العود عىد الرجاؿ وهثمػً عىػد الى ػاع ىجػد فىػً عىػد الى ػاع يىحصػر االبػاً -فػي الجػرائـ الهاليػ والتػي

تحتاج ل العىؼ وا تعهاؿ القوة كالىٍب وال طو وجرائـ الهخدرات هثالًو

ٕٔ

فها جريه ال ىا -تحديداً -فالعود فيٍا عىد الى اع فكثر هىً عىد الرجاؿ لطبيع ٌيي الجريه  ,ي الهرفة ٌي هحمٍا,

واالباً ها تكوف ٌي ال بب في ودوعٍا ىظ اًر إلاراع الهرفة لمرجؿ بالخ وع فو التبرج وال ةور وكشؼ الهةاتفو

ولقػد جعػػؿ بعػػض العمهػػاع هػػا ف ػمةىاي -عالهػ عجػػا بالاػػي و ػػبباً هػػف ف ػباب تة ػير التقػػديـ والتػػأخير لمرجػػؿ والهػرفة

فخػر ال ػارد  ,بخػالؼ جريهػ ال ىػا فقػد
عىد يكر ّ
لها يكػر حػد ال ػرد بػدف بال ػارؽ و ّ
حدي ال رد وال ىا فقد بدف ربىا -تعال ّ -
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العٌد اجلرمُ يف الفقى اجلهائُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فخػػر ال اىػػي ,والعمهػػاع يشػػيروف ل ػ فف عم ػ التقػػديـ والتػػأخير هرتبط ػ بهػػدى القػػدرة وا ثػػر عمػ ارتكػػاب
بػػدف ربىػػا بال اىي ػ و ّ
ٌاتيف الجريهتيف(ٕٕ)و
ٖ)

يتكد عمهاع اإلجراـ بأف لعاهؿ ال ف تأثي اًر هباش اًر عم ظاٌرة العػود فػي الجريهػ  ,يلػؾ فف اإلى ػاف يهػر فػي حياتػً

ولهػا كاىػت هرحمػ الشػباب ٌػي الهرحمػ ا دػوى بهػا تت ػهىً هػف دػوة فػي
 -بهراحؿ عهري هختمة هف حيث ال عؼ والقوةّ ,

الج د ,ودوة في الع ارئػ والشػٍوات ,وهيػؿ لالىػدفاع والتةمّػت هػف القيػود الهجتهعيػ وبالتػالي فػال ا اربػ فف يكػوف ػف الشػباب
ٌو ال ف ا كثر فاعمي في ٌيا الهىح (ٖٕ)و

ٗ)

المرض :وا هراض التي تصيب اإلى ػاف هختمةػ  ,فهىٍػا هػا ٌػو ع ػوي ,وهىٍػا هػا ٌػو ىة ػي وهىٍػا هػا ٌػو عقمػي ,ولقػد

بيىت الد ار ات تأثير كؿ ٌيي ا هراض عم

موكيات الهصابيف بٍا وادداهٍـ عم ا عهاؿ الجرهي و تكرارٌا(ٕٗ)و

تٍيج الى ع اإلجراهي عىد الهصاب لها تخمقً هػف ىةػور اجتهػاعي
فهثالً ٌىاؾ الكثير هف ا هراض الع وي التي ّ
ورابػ عىػػد اتخػريف بعػػدـ هخالطتػػً ,كهػػرض اإليػػد وال ػػؿ وال ٌػػري وايرٌػػا ,وبالتػػالي دػػد يىػػدفع الهصػػاب بهثػػؿ ٌػػيي ا ه ػراض
رتكاب الجريه وتكرارٌا -تمبي لهطالبً الهر ي فو الهعيشي و
ك ػػيلؾ ف ػػإف ا هػ ػراض الىة ػػي وه ػػا تحدث ػػً ه ػػف صػ ػراع داخم ػػي وت ػػوتر
بالخالص هف ٌيي الصراعات الىة ي التي تعصؼ بًو
كهػػا ف ا ه ػراض العقمي ػ لٍػػا فثػػر كبيػػر وحا ػػـ عم ػ

ش ػػعوري د ػػد ي ػػتدي لػ ػ ارتك ػػاب الجػ ػرائـ فهػ ػالً

دراؾ اله ػريض وا ػػتواع شخصػػيتً ,فتةتػػؾ ٌػػيي ا ه ػراض بػػإدراؾ

الهريض وتقديري لألهور وتىعدـ عىدي القدرة عم ال يطرة عم تصرفاتً وبالتالي يقدـ عم ارتكاب الجريه هرات وهرات(ٕ٘)و
٘)

عد ٌو فٌـ ا
ضعف الوازع الديني :ولع ّؿ ٌيا ال بب ُي ّ

تتطرؽ لً هباشرة.

ف الوا ع الديىي بهثاب الجٍا الهىاعي لمىة
الصػػالح وال ػػموؾ ال ػػويو واف
دػػوتيف داخمي ػ تىبػػع هػػف الػػىة

باب وفدواٌا تأثي اًر راػـ فف االػب الد ار ػات القاىوىيػ الو ػعي

اإلى ػاىي  ,يحهيٍػا هػف ا ىحػراؼ ويجعمٍػا هركػ اً إلشػعاعات الخيػر والعهػؿ

ػػعؼ ال ػوا ع الػػديىي لػػً فثػري فػػي اىتشػػار الجريهػ  ,وا ّف حهايػ الهجتهػػع هػػف الجريهػ يحتػػاج ل ػ

اإلى ػػاىي وتتهثػػؿ فػػي ال ػوا ع الػػديىي الػػيي يهىػػع صػػاحبً هػػف هقارف ػ الجريه ػ فيػػا كػػاف حجهٍػػاو

وخارجي تىبع هف الهجتهع الخارجي وتتهثؿ في دػوة القػاىوف الػيي يػىظـ العالدػ بػيف ففػراد الهجتهػع ,ويأخػي عمػ فيػدي الهجػرهيف
الييف ت ّوؿ لٍـ فىة ٍـ فف يعيثوا في ا رض ف اداً ,وٌيي هٍه فٌؿ ال مط ()ٕٙو
روى البخػػاري وه ػػمـ فػػي صػػحيحيٍها عػػف فبػػي ٌري ػرة  فف ر ػػوؿ ا  دػػاؿ " :ي ىػػي ال اىػػي حػػيف ي ىػػي وٌػػو
هتهف ,و ي رؽ ال ارؽ حيف ي رؽ وٌو هتهف ,و يشرب الخهر حيف يشربٍا وٌو هتهف"()ٕٚو
فالحديث يدؿ عم فف اإليهاف يعصـ اإلى اف هف الودوع في الجريه  ,فإيا هػا
فيصير اإلى اف فكثر عر

لمودوع في براثف اإلجراـ

ػعؼ اإليهػاف وخبػت جيوتػً فػي القمػوب

فتقادي تمؾ الهىاع الال ه لودايتًو
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األسباب والدوافع الخارجية لتفسير السموك الجرمي.
ٔ -التفكك األسري:
تعد ا رة ٌي هح ف التربي ا وؿ ,ويىاط بٍا فدوار عظيهػ  ,فٍػي هػورد الحػب والعطػؼ والحىػاف وهعػر بػيور الة ػائؿ
ّ
والقيـ والخمؽ الح ف ,بٍا وفيٍا تتشكؿ هالهح الشخصي ا ول لمةردو
رة وتها كٍا هف الهوا يع القميم التي حظيت بإجهاع كافػ الهشػارب الثقافيػ والتصػورات ا عتقاديػ  ,وهػا يلػؾ

ولع ّؿ ا

تعر ت ا رة لمتةكؾ وا ىحالؿ صارت هىبتاً خصباً لمعىؼ وا ىحالؿ والجريه و
لخطورة الوظية الهىاط با رة ,فإيا ها ّ
هف فجؿ يلؾ فولت الشريع اإل الهي ا رة كاهؿ العىاي وشرعت هف التكاليؼ ها يحةظ لٍيا الكياف دواهً وا تق ارريو

نل لَ ُكنم م ْنن
يي ِات ِنو أ ْ
َن َخمَ َ
ولٍيا فقد اهتف ا تعال عم عبادي بٍيي الىعه  ,وجعمٍا آي هػف آياتػً فقػاؿ َ  :و ِم ْنن َ
أَنفُ ِس ُكم أ َْزواجاً لتَس ُك ُنوا إِلَ ْييا وجع َل ب ْي َن ُكم َّموَّدةً ور ْحم ًة إِ َّن ِفي َذلِ َك ََلي ٍ
ون[الروـ]ٕٔ :و
ات لقَ ْوٍم َيتَفَ َّكُر َ
َ
َ َ ََ َ
ْ
ْ َ
َ ََ َ
ودعائـ دوي وها يلؾ لمحرص عمػ ديهوهتٍػا وحةظٍػا هػف التةكػؾ,
ولقد دعا الىبي  ل تأ ي ا رة عم ف

يقوؿ " :تىكح الهرفة ربع لهالٍا ولح بٍا ولجهالٍا ولػديىٍا فػاظةر بػيات الػديف تربػت يػداؾ"( )ٕٛكهػا دػاؿ في ػاً " :يا فتػاكـ هػف
تر وف ديىً وخمقً ف وجوي"()ٕٜو
فمأل رة وظائؼ
والرحه وا

تحص  ,فٍي تشبع حاج اإلى اف واع فكاف يك اًر فـ فىث -هف الحب العةيؼ وال كف والهػودة

تقرار الىة ي والطهأىيى بوجودي داخؿ جهاع درابي تحبً ويحبٍا وتشبع لديً كاف حاجاتً العاطةيػ وايرٌػا

هف الحاجاتو

ٕ -الوصم االجتماعي وعدم تقبل المجتمع ليم:

ويعرؼ الوصـ –بشكؿ عاـ-بأىً طالؽ فو لصاؽ ه ّهيات اير هراوب فيٍػا بػالةرد هػف دبػؿ اتخػريف عمػ ىحػو
يحرهً هف تقبؿ اتخريف ىً هختمؼ عف بقيػ ففػراد الهجتهػع ,ويكهػف ٌػيا ا خػتالؼ فػي خاصػي هػف خصائصػً الج ػهي فو
العقمي فو الىة ي فو ا جتهاعي التػي تجعمػً هعتربػاً عػف هجتهعػً الػيي يعػيش فيػً وهرفو ػاً هػف دبمػً ,ههػا يجعمػً يشػعر بعػدـ
التوا ف الىة ي وا جتهاعي(ٖٓ)و

وي داد فثر الوصـ وخطورتً كمها اد الهجتهع في عقابً وىبيي لمهجرـ ,وبالتالي يةتقد الهجرـ التواصؿ والتةاعؿ هػع

الهجتهع هها يتدي ل شعوري با اتراب ,وٌيا يخمؽ عىدي روح العداع لمهجتهع وحب ا ىتقاـ هىًو
روى البخاري في "صحيحً"ِ ,هف رواي فبي ٌريرة  داؿ :فتي الىبي  بِرُجؿ دد شرب ,داؿ( :ا ربوي) ,داؿ فبو
ػارب بىعمػً ,وال ػارب بثوبػػً ,فمهػا اىصػػرؼ ,دػاؿ بعػض القػػوـ :فخػ اؾ ا  ,دػػاؿ" :
ػارب بيػدي ,وال ػ ُ
ٌريػرة  :فهىػا ال ػ ُ

تقولوا ٌكيا,

تعيىوا عميً الشيطاف"(ٖٔ)و

ِ
ِ
ػاف
رجال عم
خرج البخاري في صحيحً عف عهر بف الخطاب  فف ً
عٍد ِّ
الىبي  كػاف ا ُػهً عب َػد ا  ,وك َ
كها ّ
ِ
ِ
َّ ِ
فجمِ َػد ,فقػاؿ رجػ ٌؿ
ب ِح َه ًا
ؾ ر و َؿ ا ِ  ,وكاف ُّ
ار ,وكاف ُي ِح ُ
الىبي ْ 
ػأه َر بِػً ُ
ُيمَقَّ ُ
يوهػا ف َ
تي بػً ً
دد جمَ َػدي فػي الشػراب ,فػأُ َ
ِ
وـ :المٍَّ َّـ الع ْىً ,ها فكثَر ها يتتَ ِ
ِه َف القَ ِ
ت ,ىً ُي ِح ُّ
ب ا َ ور ولًَ"(ٕٖ).
بً؟ فقاؿ ُّ
الىبي  " :تَْم َعُىوي ,فوا ها َعمِ ْه ُ
ُ
ُ َ ُ
َ
فةي الحديثيػ ػ ػف ال ابقيف يىٍ الىبي  صحابتً عف وصـ ٌيا الجاىح

بؿ ىراي  يع

فيً الجواىب اإليجابي ػ ػ
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ِ
ت ,ىػً ُي ِح ُّ
ػب ا َ ور ػولًَ" وفػي يلػؾ احت ػاف لػً هػف فف يكػوف فري ػ
ويع ّ
ظهٍا ,فيقوؿ في حقً " :تَْم َعُىوي ,فوا ها َعمِ ْه ُ
لمشيطاف فإىها يأكؿ اليئب هف العىـ القاصي و
والهددؽ يمحظ يات الهمحظ فػي وادعػ العاهديػ التػي ىػت ثػـ جػاعت فاعترفػت فمهػا فهػر بٍػا فرجهػت طػاش دـ هػف
فر ٍا عم خالد بف الوليد  ف بٍا عم ه هع هف الىبي  فقاؿ" :هٍال يا خالػد وا لقػد تابػت توبػ لػو تابٍػا صػاحب

هك لقبمت هىً"(ٖٖ) ,وفي رواي فف الىبي  فهر بٍا فَ ُرجهت ,ثـ صمّ عميٍا ,فقاؿ لً عهر  :تُصػمي عميٍػا يػا ىبػي
ا ودد ىت!! فقاؿ الىبي " :لقد تابت توب لػو دُ ّ ػهت بػيف ػبعيف هػف فٌػؿ الهديىػ لو ِ َػعتٍُْـو وٌػؿ وجػدت فف ػؿ هػف
فف جادت بىة ٍا

؟"(ٖٗ)و

ٖ -ضعف المؤسسات العقابية وعدم تفعيل أدوارىا الحقيقية في تأىيل المجرمين.

بعيػداً عػف ا ٌػػداؼ الىبيمػ لمهت ػػات العقابيػ واله ػطّرة بإتقػاف فػي ديباجػ القػواىيف الهىظهػ  ,فػإف الجػػاىح ال ػجيف يكػػوف

هعر اً لواف عديدة هػف العىػؼ ػواع هػف طػرؼ الجػاىحيف ال ػجىاع فو هػف طػرؼ الهت ػ العقابيػ ياتٍػا عبػر القػائهيف عميٍػا
ايػػر الهػػتٌميفو فا عت ارفػػات الصػػريح لػػبعض العػػاهميف فػػي الهت ػػات العقابيػ فو فػػادات الخػػارجيف هػػف ال ػػجوف تكشػػؼ هػػدى
العىؼ الكاهف في الهت ػات العقابيػ فػي هختمػؼ بقػاع العػالـ ,فٍػؿ يهكػف لهثػؿ ٌػيي ال ػجوف والهت ػات العقابيػ عاهػ – بهػا

فيٍا هف خمؿ –احتواع الجىوح؟ وٌؿ بهقدور هت ػات تعػاىي هػف ا كتظػاظ وٌشاشػ البػراهج اإلصػالحي والتأٌيميػ الهىةػية عمػ
فرض الوادع -فف ت طمع بأدوار التٍييب واإلدهاج ,ولو في حدودٌا الدىيا؟
شؾ فف الخروج عم القيـ وهعايير العقؿ الجهعي ,عف طريؽ ارتكاب جريه ها ,يةرض عم الهجتهع تعريض
الهجػػرـ لمعقػػاب حت ػ

يكػػرر فعم ػ الخػػروج والجىػػوح ,ولكػػف الهت ػ العقابي ػ ,

تقػػود دائهػػا ل ػ ٌػػيي الىتيج ػ  ,و ت ػػاٌـ بكػػؿ

يجابي ػ فػػي تقمػػيص ه ػػاحات الجىػػوح واإلج ػراـ ,بػػؿ ىٍػػا ف ػػي كثيػػر هػػف ا حيػػاف -تعيػػد ىتػػاج الجىػػوح الهتقػػدـ فػػي الخط ػػورة,

وا ىتقاؿ بالتالي بالجاىح هف ه توى ا ىحراؼ ل ا حتراؼ(ٖ٘)و

ولقد يكرىا هف دبؿ في حادث شارب الخهر عم عٍد ر ػوؿ ا فف الىبػي  بعػدها فهػر بعقابػً ىٍػاٌـ عػف لعىػً ,ي هػف
فٌـ هقاصد العقوب ٌو صالح الهجرـ وحهايتً هف الوصـ ورعايتً الالحق ىة ياً وهالياً لئال يعاود ارتكاب الجريه هرة فخرىو
ولقد حدث يلؾ هع الهرفة الهخ وهي التي ردت فقطعت يدٌا ,فكاىت تأتي ل الىبي  فترفع لً حاجتٍا فيعطيٍاو

ٗ -اختالل البنيان االجتماعي.

ف ا ختالؿ في البىياف ا جتهاعي ي ٍـ بشكؿ هباشر فو اير هباشر في الجريه هػف خػالؿ الةقػر والبطالػ وايػاب

العدال ػ ا جتهاعي ػ وتكػػافت الةػػرص ,وههػػا

شػػؾ فيػػً فف اى ػػداد اتفػػاؽ فػػي وجػػً الشػػباب ,واىعػػداـ تكػػافت الةػػرص ,وفقػػداف

ا هػؿ بتػػوفير ا حتياجػات الال هػ لعػػيش هحتػرـ كػػؿ يلػػؾ – هػف شػػأىً فف يػػتجج هشػاعر الجىػػوح والخػػروج عمػ الىظػػاـ العػػاـ
و موؾ ال بؿ اير الشرعي لتأهيف احتياجاتً اليوهي و
٘ -رفقاء السوء.

لقد حير القرآف الكػريـ هػف هرافقػ فٌػؿ ال ػوع ,ف هػرافقتٍـ تػورث الىػدـ والخ ػراف ,وتػتدي لػ الجىػوح وا ىحػراؼ ,يقػوؿ
س ِ
تعال َ  :وَي ْوَم َي َع ُّ
يال * لَقَ ْد
ْت َم َع َّ
سِب ًيال * َيا َوْيمَتَ ٰى لَ ْيتَِني لَ ْم أَتَّ ِخ ْذ فَُال ًنا َخِم ً
ض الظَّالِ ُم َعمَ ٰى َي َد ْي ِو َيقُو ُل َيا لَ ْيتَِني اتَّ َخذ ُ
ول َ
الر ُ
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أ َِ
ان لِ ْ ِ
ان َّ
سِ
ان َخ ُذوًال[الةرداف]ٕٚ-ٕٜ :و
الش ْي َ
ط ُ
اء ِني َو َك َ
َضمَّني َع ِن الذ ْك ِر َب ْع َد إِ ْذ َج َ
ْل ْن َ
وكها ٌو هقرر عىد العقالع فإف اإلى ػاف بطبعػً وبحكػـ بشػريتً يتػأثر بصػةيً وجمي ػً ,ويكت ػب هػف فخػالؽ دريىػً
وخميمػػً ,والهػػرُع ىهػػا تػػو ف فخالدػػً وتُعػػرؼ شػػهائمً بإخواىػػً وفصػػةيائً ,ولقػػد ج ّ ػػد يلػػؾ الىبػػي  بقولػػً" :الرجػػؿ عمػ ديػػف
خميمً ,فميىظر فحدكـ هف يخالؿ"()ٖٙو
الهصػاحب فثػري ظػاٌر عمػ الهػرع وىتائجػً ػريع الظٍػور ,فةػي الحػديث الهتةػؽ

وجً ر وؿ ا  ل فف الجمي
ولقد ّ
عميػً عػػف فبػػي هو ػ ا شػػعري  دػاؿ :دػػاؿ ر ػػوؿ ا  " :ىهػػا هثػػؿ الجمػػي

الصػالح والجمػػي

ال ػػوع كحاهػػؿ اله ػػؾ وىػػاف

الكير ,فحاهؿ اله ؾ ّها فف يحييؾ ,وا ّها فف تبتاع هىً ,وا ّها فف تجد هىً ريحاً طيب  ,وىاف الكيػر ّهػا فف يحػرؽ ثيابػؾ ,وا ّهػا فف

تجد هىً ريحاً خبيث "()ٖٚو

املطلب الجالح :أثر العٌد يف تغلَظ العقٌبة:


أثر العود في تغميظ العقوبة في الفقو اإلسالمي.

لقد د ّ ػـ الةقٍػاع اله ػمهوف العقوبػات الهقػررة فػي التشػريع الجىػائي اإل ػالهي لػ ىػوعيف :عقوبػات هقػدرة (هحػددة) وفخػرى

اير هقدرة وٌيا التق يـ يرجع ل تصىيؼ الجريه وهدى خطورتٍا عم فهف الهجتهع وىظاهً العاـ()ٖٛو

فالعقوبات الهقػدرة وٌػي التػي ت ػه فػي الةقػً اإل ػالهي بالحػدود ٌػي عقوبػات هحػددة وٌػي هعمظػ فػي فصػمٍا ىٍػا ىهػا
شػػرعت صػػياى لألهػػف العػػاـ لمهجتهػػع ولٍػػيا لػػـ يتػػرؾ فهػػر تقػػديرٌا ل ػػمط القا ػػي التقديري ػ
التحقؽ هف ثبوت الجريهػ بأركاىٍػا و واؿ هواىػع يقػاع العقوبػ ثػـ بعػد يلػؾ

بػػؿ يىحصػػر دور القا ػػي فػػي

هىػاص لػً هػف يقاعٍػا بتهاهٍػا عمػ الجػاىي هٍهػا

يتخيػر العقوبػ الهىا ػب
عمت هكاىتػً فػي الهجتهػع ,وٌػيا بخػالؼ العقوبػات التع يريػ التػي لمقا ػي فيٍػا ػمط تقديريػ وا ػع ي ّ
لمجاىي بها يحقؽ الهقاصد العاه هف العقوب في اإل الـ هع الىظر في الظروؼ الهرافق
وراـ ت ييؽ الشريع له اح ا جتٍاد في العقوبات الحدي ,
تعميظ العقوب عىد العود لمجريه وتكرارٌا هرة فخرىو
-

شواىد ألثر العود لمجريمة في تغميظ العقوبة الحدية.

أ)

أثر العود في تغميظ عقوبة السرقة.

رتكاب الجريه وحاؿ الجاىيو

فف الةقٍػاع يكػروا بع ػاً هػف الشػواٌد الدالػ عمػ
ّ

هحره بالكتاب وال ى واإلجهاع ,ودد عرفٍا العمهاع بأىٍػا :فخػي العادؿ البالﻎ ىصاب القطع خةي هف الهاؿ
ال رد
ّ
()ٖٜ
و
الهته ّوؿ لمعير هف حر بال شبٍ
ِ
الس ِ
الس ِ
نن
ل َو َّ
وعقوب ال رد هقدرة في كتاب ا بقولً تعال َ  :و َّ
ار ُ
س َنبا َن َكن ًاال م َ
اء ِب َمنا َك َ
نارقَ ُة فَنا ْقطَ ُعوا أ َْيند َي ُي َما َج َنز ً
المَّ ِو ۗ والمَّ ُو ع ِز ٌ ِ
يم[الهائدة]ٖٛ :و
َ
َ
يز َحك ٌ
وههػا

خػػالؼ فيػً بػػيف الةقٍػاع فف عقوبػ ال ػارؽ يا ػػرؽ فوؿ هػرة وكػاف صػػحيح ا طػراؼ وتحققػػت كافػ الشػػروط واىتةػػت
(ٓٗ)

الشبٍات ٌ-ي دطع يدي اليهى هف هةصؿ الكؼ

و

فإف عاد و رؽ هرة فخرى بعد تىةيي العقوب عميً في الهرة ا ول فإف ٌيي العودة تشكؿ ظرفاً هشدداً ت توجب تشديد
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العقوب عىد كثير هف الةقٍاعو و ىعرض لرفي الةقٍاع في حاؿ تكرار جريه ال رد و
ٔو

(ٕٗ)

(ٔٗ)

والشافعية

رأي المالكية

ورواية عن اإلمننننننننام أحمد(ٖٗ) :وي ػ ػ ػػرى ٌ ػ ػ ػػت ع فف القطع يكوف في اليد اليهى في

ال رد ا ول والرجؿ الي رى في ال رد الثاىي  ,واليد الي رى في الثالث  ,والرجؿ اليهى في الرابع  ,فإف عاد بعػد يلػؾ
ع ر وحب و
واحتج فصحاب ٌيا الرفي بآيػ ال ارؽ ودالوا :ف العقوب في ال رد هختص بقطع اليد ,فال يىتقؿ هىً

بدليؿ,

وفها الدليؿ فهف ال ى  ,داؿ ابف الهىير" :ثبت عف فبي بكر وعهر -ر ي ا عىٍهػا -فىٍهػا دطعػا اليػد بعػد اليػد والرجػؿ

بعد الرجؿ"(ٗٗ)و
ٕو

(٘ٗ)

رأي الحنفية

والحنابمة( :)ٗٙويرى ٌت ع فف القطع يكوف في اليد اليهى ف ف عاد تقطع رجمػً الي ػرى ,فػإف عػاد

في الهرة الثالث فال يقطع ,واىها يحب

ل فف يهوت فو تظٍر توبتًو

وحجتٍـ في يلؾ :ها روي عف فبي ٌريرة فف الىبي  دػاؿ فػي ال ػارؽ " :ف ػرؽ فػادطعوا يػدي ,ثـ ف رؽ فادطعوا

رجمً"()ٗٚو
ٖو

رأي الظاىريننة( :)ٗٛويػػرى ٌػػت ع فف القطػػع

يكػػوف

ػرؽ فػػي الثاىيػ دطعػت يػػدي الي ػػرى ,ثػـ ف عػػاد و ػػرؽ فيحػػب

فػػي ا يػػدي فػػإف ػػرؽ ال ػػارؽ فػػي ا ولػ دطعػػت يػػدي اليهىػ واف
لػ فف تظٍػػر توبتػػًو ودػد احتجػوا باتيػ ي لػـ تػػأت عمػ يكػػر

ِ
الر ْجميف فال يجو فف ىقطع هف ال ارؽ اير اليديفو
وجو االستدالل من األقوال السابقة عمى تغميظ العقوبة بسبب العود والتكرار:
لقد يٌب كثير هف الةقٍاع ل تعميظ العقوب عم ال ارؽ في حاؿ تكرار جريهتػً ردعػاً لػً و جػ اًر حتػ يثػوب لػ رشػدي,

فقالوا بقطع الرجؿ بعد اليد ,وفي يلؾ تعميظ شديد لمعقوب  ,فػإف لػـ تةمػح ٌػيي العقوبػ الشػديدة فإىػً يصػبح عر ػ لمحػب
بال فهد هحدد حت يهوت فو تظٍر توبتً ويبدو صالحًو ودد ا تىد الةقٍاع في يلػؾ لػ

ػى الىبػي  و ػى الخمةػاع ال ارشػديف

هف بعدي -كها ف مةىا-و
ب)

أثر العود في تغميظ عقوبة الزنا.

وال ىػػا ٌػػو اىتٍػػاؾ فػػرج هحػػرـ بػػالوطع بعيػػر الهمػػؾ و شػػبٍتً()ٜٗو وعقوبػ ال ىػػا الجمػػد هئػ جمػػدة وتعريػػب عػػاـ لعيػػر الهحصػػف,

والرجـ حت الهوت لمهحصفو
فهػا العػود فػي
و يتصور العود في الجريه هف الهحصف ي عقوبتً ا ول تة ي ل الهوت فال
يتصور تكرارٌا هىًّ ,
ّ
ال ىا فإىها يتصور هف اير الهحصف ,فها وجً التعميظ في العقوب عىد تكرار الجريه ؟
يجو الجمػد بػأكثر هػف

تكرر فعؿ ال ىا
لقد جاع الىص القرآىي الكريـ هحدداً لعقوب ال ىا بالجمد هئ جمدة ,فهٍها ّ
هئ كها يىقص عىٍا ,ولكف الةقٍاع يٌبوا ل جوا التعميظ عم ال اىي في العقوب هػف خػالؿ التشػديد والتعمػيظ فػي آلػ الجمػد

وٌي ال وط ,ا تىاداً ل فعؿ الىبي  ,وهعمػوـ فف شػدة ال ػوط وامظتػً لٍػا فثػر كبيػر فػي شػدة العقوبػ وودػع اإليػالـ الهة ػي
ل الردع وال جر(ٓ٘)و
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كها يىدرج تحت التشديد في العقوب ها يكري بعض العمهاع الييف يروف فف التوبػ ت ػقط الحػد ,فقػاؿ ٌػت ع يا عػاد التائػب
ل جريهتً هرة فخرى ,فال فثر لتوبتً ٌيي الهرة في قوط العقوب (ٔ٘)و
ج)

أثر العود في تغميظ عقوبة جريمة القذف.
وﺍلﹶقﺫﹾﹸﻑ ٌػو :ى ب هو ﺃُحِْصَو لػ ال ىػػا صػراح فو د لػ (ٕ٘)و وعقَب ﺍلﹶقايؼ ثهػاىوف جمػدة ورد شػػٍادتً والحكػـ بة ػػقً,
ون ا ْلم ْحص َن ِ
ادةً أ ََب ًندا ۗ
ين َج ْم َدةً َوَال تَ ْقَبمُوا لَ ُي ْم َ
ات ثَُّم لَ ْم َيأْتُوا ِبأ َْرَب َع ِة ُ
ني َ
اجمِ ُد ُ
وى ْم ثَ َم ِان َ
اء فَ ْ
َ  :والَِّذ َ
شَ
ش َي َد َ
ين َي ْرُم َ ُ َ
ا ْلفَ ِ
ون[الىور]ٗ :و
اسقُ َ

لقولً تعػال
َوأُوٰلَِئ َك ُى ُم
وكها ف مةىا فإف الىص القرآىي جػاع هحػدداً لعقوبػ القػيؼ فػال يهكػف فف يػ اد عميٍػا هػف حيػث العػدد

فىػً يجػو التعمػيظ

في العقوب هف خالؿ التشديد والتعميظ في آل الجمد وٌي ال وطو

تخير القا ي رفياً فقٍياً هتشدداً يتىا ب وحاؿ العائديف في الجرـ كها فػي اخػتالؼ الةقٍػاع فػي
كها ف التعميظ ههكف عىد ّ
ه أل ها لو ديؼ القايؼ جهاع هف الىا بكمه واحدة ,فقد اختمؼ الةقٍاع في ٌيي اله أل عم دوليف:
(٘٘)

القول األول :وٌو دوؿ الشافعي في الجديد(ٖ٘) ورواي عف فحهد(ٗ٘) وٌو دوؿ الح ػف البصػري وفبػو ثػور

فىػً يحﺩ لكػؿ

َﺍحﺩ هػىٍـَ ,يﻜَو كهػػا لَ دﺫﻑ شخصﹰا ثػـ عػػاد ودػػيؼ ﺁخﺭووو ٌَﻜﺫﺍو وا ػتدلوا بػػأف العػار دػػد لحػػؽ بكػؿ واحػػد هػىٍـ ,فم هػػً الحػػد
لكؿ واحد ,كها لو ففرد كؿ واحد هىٍـ بالقيؼو
القننول الثنناني :وٌػػو دػػوؿ الحىةي ػ ( )٘ٙوالهالكي ػ ( )٘ٚوالشػػافعي فػػي القػػديـ( )٘ٛوالحىابم ػ ( )ٜ٘والظاٌري ػ (ٓ ,)ٙفىػػً ُيكتة ػ بحػ ّػد واحػػد,
ويكوف كها لو ديؼ شخصاً هػ ار اًر دبػؿ العقوبػ  ,فتتػداخؿ العقوبػات فيهػا بيىٍػاو وا ػتدلوا بظػاٌر الػىص الق آرىػي ي لػـ يةّػرؽ الػىص
بيف ديؼ الواحد فو الجهاع و

وجو االستدالل من ىذه المسألةٌ :و هكاىي ا خي بالرفي اليي تعمظ فيً العقوب حال التكرار والعودو
-

شواىد ألثر العود لمجريمة في تغميظ العقوبة التعزيرية.
يكر الةقٍاع في باب تقدير العقوب التع يري

ابطاً ٌاهاً وٌو فف اإلهػاـ فو هػف يىيبػً يق ّػدر العقوبػ بعػد فف ي ارعػي

حاؿ الجاىي وٌػيا هػا يعػرؼ اتف بػالظروؼ الهتعمقػ بالجريهػ تخةيةػاً وتشػديداًو ودػد ىقػؿ اتةػاؽ الةقٍػاع عمػ ٌػيا ال ػابط

كثير هف الةقٍاع وهف يلؾ دوؿ ابف فرحوف :اتةؽ العمهاع عم فف التع ير هشروع في كؿ هعصي لي

فيٍا حػد ,بح ػب

الجىاي في العظـ والصعر وح ب الجاىي في الشر وعدهً(ٔ)ٙو
ويقػوؿ اإلهػػاـ الهػػاوردي عػف التع يػػر هػػا ىصػػً" :ويختمػؼ حكهػػً بػػاختالؼ حالػػً وحػاؿ فاعمػػًووو وتأديػػب يي الٍيئػ
هف فٌؿ الصياى فخؼ هف تأديب فٌؿ البياعة وال ةاٌ لقولً " :فديموا يوي الٍيئات عثراتٍـ

الحدود"(ٕ)ٙو

وهف الظروؼ كيلؾ ظروؼ التشديد ,وهثالً العود والتكرار فإف فبا حىية يرى التع ير بالقتؿ فيها تكرر هف الجرائـ
يا كاف جى ػً يوجػب القتػؿ ,كهػف تكػرر هىػً المػواط فو ااتيػاؿ الىةػو
وداؿ :ف الهة د يا لـ يىقطع شري

خػي الهػاؿ وىحػو يلػؾو وبهثمػً يػرى ابػف تيهيػ هػف الحىابمػ

بالقتؿ فإىً يقتؿ(ٖ)ٙو
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-

أثر العود في تغميظ العقوبة في القانون.

(ٗ)ٙ

يكر الهشرع ا ردىي حا ت التكرار وبيىٍا عم الشكؿ اتتي

:

الحالة األولى :التكرار من عقوبة جنائية إلى جناية :وىصت عمػ ٌػيي الحالػ الهػادة (ٔٓٔ) الةقػرة ٔ هػف دػاىوف العقوبػات ا ردىػي

وىصٍا" :هف حكػـ عميػً بإحػدى العقوبػات الجىائيػ حكهػاً هبرهػاً ثػـ ارتكػب فػي فثىػاع هػدة عقوبتػً فو فػي خػالؿ عشػر ػىوات بعػد فف
د ػػاٌا فو بعػػد ػػقوطٍا عىػػً بأحػػد ا
هدة

تتجاو

ٔو

صدور حكـ هبرـ بالعقابو

ٕو

ػػباب القاىوىيػ جريهػ ت ػػتم ـ عقوبػ ا شػػعاؿ الشػػاد الهتدتػ فو ا عتقػػاؿ الهتدػػت حكػػـ عميػػً
يتجاو ٌيا الت عيؼ عشريف ى "و

عةي العقوب التي ت تم هٍا جريهتً الثاىي عم فف

يف ,فالتكرار يتطمب توافر شرطيف:

ارتكاب جريه تالي و

الحالة الثانية :التكرار من جناية إلى جنحة معاقب عمييا بالحبس :ولقػد ىصػت عمػ ٌػيي الحالػ الهػادة ٔٓٔإفقػرة ٕ" :هػف

حكـ عميً بإحدى العقوبات الجىائي حكهاً هبرهاً ثـ ارتكػب فػي فثىػاع هػدة عقوبتػً فو فػي خػالؿ عشػر ػىوات بعػد فف د ػاٌا
فو بعػػد ػػقوطٍا عىػػً بأحػػد ا

ػػباب القاىوىيػ جىحػ ت ػػتم ـ داىوىػاً عقوبػ الحػػب

التي ت تم هٍا جريهتً الثاىي عم فف
ٔو
ٕو
ٖو
ٗو

يتجاو ٌيا الت عيؼ خه

وهف خالؿ الىص ال ابؽ لمهادة ٔٓٔ في فقرتٍا الثاىي

فف يكوف الحكـ ا وؿ دد صدر ىتيج

رتكاب جىاي و

ىوات"و

حكػػـ عميػػً هػػدة

تتجػػاو

ػػعؼ العقوبػ

بد لتحقؽ ٌيي الحال هف توافر الشروط اتتي :

فف تكوف العقوب الهق ي بٍا عقوب جىحي ب بب وجود عير داىوىي فو ظػروؼ هخةةػ عمػ ف تقػؿ هػدة الحػب

عف ى و كها يمحظ فف الهشرع لـ يأخي بعقوب العراه ك ابق لتطبيؽ التكرارو
فف تكوف الجريه الجديدة جىح  ,وٌىا التكرار عاـ
فف تقع الجريه الجديدة دبؿ ه ي خه

يشترط التهاثؿ بيف الجريه ال ابق والجريه الالحق و

ىوات هف تاري اىق اع العقوب ا ول  ,فو قوطٍا بالتقادـ

الحالة الثالثة :التكرار من جنحة كانت محل عقوبة حبس لمدة تفول سنة أو ال تتجاوز السنة إلى جنحة مماثمة.

لقد يكر الهشرع ا ردىي ٌيي الحال في الةقرة ا ول هػف الهػادة (ٕٓٔ) حيػث جػاع فيٍػا" :هػف حكػـ عميػً بػالحب

حكهاً هبرهاً ثـ ارتكب دبؿ ىةاي ٌيي العقوب فيً فو فػي فثىػاع هػدة عقوبتػً فو فػي خػالؿ ثػالث ػىوات بعػد فف د ػاٌا فو بعػد
ػػقوطٍا عىػػً بأحػػد ا

ػػباب القاىوىي ػ – جىح ػ ههاثم ػ لمجىح ػ ا ول ػ حكػػـ عميػػً بهػػدة

جريهتً الثاىي  ,عم فف

يتجاو ٌيا الت عيؼ خه

ىوات"و

وىمحظ هف ىص الهادة فىً لتحقؽ حال التكرار اله توجب لمتعميظ في العقوب ها يمي:

ٔو

فف يكوف الحكـ ا وؿ صدر رتكاب جىح و

ٖو

فف يرتكب الجريه التالي خالؿ العشر ىوات الالحق

ٕو
ٗو

تتجػػاو

ػػعؼ العقوب ػ التػػي ت ػػتم هٍا

فف يحكـ عم الجاىي بعقوب لهدة ت يد عف ى و

ىق اع العقوب ال ابق فو قوطٍا بالتقادـو

كها ىمحػظ فف الهػادة ال ػالة تشػترط فػي ٌػيي الحالػ بخصوصػٍا  -فف تكػوف الجريهػ الالحقػ ههاثمػ لم ػابق حتػ يحكػـ
عميٍا بأىٍا جريه هكررةو
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الحالة الرابعة :التكرار في المخالفات.

لـ يىص الهشرع ا ردىي في داىوف العقوبات عم التكرار في الهخالةات ,حيث حػيا حػيو الهشػرع الهصػري الػيي ا ػتثى

الهخالةات هف تطبيؽ فحكاـ التكرار بحج فف تكرار الهخالةات

يىبئ عف خطورة جراهي ت تحؽ تشديد العقوب و

اخلامتة:
ولقد خمصت الد ار

ل النتائج اتتي :

ٔ -تعد ظاٌرة العود الجرهي هف الظواٌر الخطيرة التي تٍدد فهف الهجتهع وال مـ ا ٌميو
ٕ -عرؼ الةقٍاع اله مهوف القداه العود الجرهي وىظهوا فحكاهً في كتبٍـ الةقٍي القديه و
ٌٖ -ىاؾ ىقاط اتةاؽ والتقاع ها بيف فحكاـ الشريع اإل الهي والقواىيف الو عي في كثير هف الجواىب الهتعمق بٍيي الظاٌرةو
ٗ -تتةوؽ الشريع اإل الهي عم ايرٌا هف الشػرائع والقػواىيف الو ػعي ب ػبقٍا لػ تىظػيـ التشػريعات الىاظهػ لٍػيي الظػاٌرة
وبال مط التقديري الوا ع الهعطاة لمق اة في ٌيا الجاىبو

٘ -الىصػػوص الشػػرعي والودػػائع ا جتٍاديػ هتظػػافرة عمػ فف العػػود لػ الجريهػ وتكرارٌػػا بػػالهعى ا صػػطالحي -ي ػػتوجب
التعميظ في العقوب و

 -ٙالتعميظ في العقوب في الةقً اإل الهي عاـ يشهؿ العقوبات الهقدرة وايػر الهقػدرة بخػالؼ اجتٍػادات بعػض القػواىيف الو ػعي
يىـ عف خطورة جرهي و

كالقاىوف ا ردىي -هثالً -فقد ا تثى تكرار الهخالةات هف التعميظ كوف تكرار ارتكابٍا

أبرز التوصيات:

ٔ -تػوفير البيئػ الىظيةػ لمةػػرد ي ػػٍـ فػي تحجػػيـ ٌػػيي الظػاٌرة لػ حػدودٌا الػػدىيا ,والهقصػػود بالبيئػ الىظيةػ كػػؿ هػا ي ػػٍـ فػػي
تشػػكيؿ الهجتهػػع الصػػالح هػػف حيػػث تىهي ػ ال ػوا ع الػػديىي وتحقيػػؽ العدال ػ بػػيف فف ػراد الهجتهػػع وتةريػػﻎ طادػػات الشػػباب فػػي
ا عهاؿ الىافع  ,والرداب اإليجابي لها يبث ويىشر عم و ائؿ ا تصاؿ لحهاي الهجتهع هف اتفات التي دد تةتؾ بًو

ٕ -تعهيػػؽ الد ار ػػات فػػي العقوبػػات البديمػ عػػف عقوبػ الحػػب  ,ي هػػا الػػت الد ار ػػات تثبػػت فشػػؿ ٌػػيي العقوب ػ هػػف الحػػد هػػف
الجريه  ,وخصوصاً في ظؿ عدد هت ايد هف ال جىاع يصعب فحياىاً عم الػدوؿ تىةيػي البػراهج الال هػ إلصػالحٍـ ىظػ اًر
لمكمة العالي لٍيي البراهجو

وآخر دعواىا فف الحهد

رب العالهيفو

اهلٌامشو
(ٔ) الةيرو فبادي ,هجد الديف ,القاموس المحيط( ,طٕ) ,هت

الر ال  ,بيروت لبىافٜٔٛٚ ,ـ ,ص ٖٛٙو وابف هىظور,

هحهد ابف هكرـ ,لسان العرب( ,طٕ) ,دار حياع التراث العربي ,بيروت ,لبىاف ,جٜإ ,ٗ٘ٛهادة (عود)و

(ٕ) عودة ,عبدالقادر ,التشريع الجنائي اإلسالمي مقارناً بالقانون الوضعي( ،طٜٔٛ٘ ,)ٙـ ,هت

الر ال  ,بيروت ,جٔإٚٙٙو

(ٖ) الى ػووي ,هحيي الديف ,روضة الطالبين وعمدة المفتين ,الهكتب اإل الهي ,بيروتٕٕٓٔ ,ـ ,جٓٔ ,صٚٙو وال رخ ي ,هحهد,
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المبسننوط ,دار الهعرفػ بيػػروتٜٜٖٔ ,ـ ,جٓٔ ,صٜٜو والهػػرداوي ,عمػػي ,اإلنصنناف فنني معرفننة ال نراج منن الخننالف ,دار
حياع التراث ,بيروت( ,طٕ) ,جٓٔ ,صٖٕٛٙو

(ٗ) ال هاؾ ,فحهد بف حبيب ,ظاىرة العود إلى الجريمة فني الشنريعة اإلسنالمية والفقنو الجننائي الوضنعي ,هكتبػ يات ال ال ػؿ,
الكويتٜٔٛ٘ ,ـ ,صٕ٘و

(٘) عودة ,عبدالقادر ,التشريع الجنائي اإلسالمي ،جٔإٚٙٙو

( )ٙفبو ٌرة ,هحهد ,الجريمة والعقوبة في الفقو اإلسالمي ,دار الةكر العربي ,القاٌرةٕٓٓٙ ,ـ ,صٕٓٙو
( )ٚال هاؾ ,فحهد بف حبيب ,هرجع ابؽ ,صٖٖو

( )ٛتطػ ّػورت الد ار ػػات فػػي ال يا ػػات العقابيػ وفٌػػدافٍا لتشػػهؿ كافػ الو ػػائؿ اإلصػػالحي التػػي يهكػػف فف ت ػػٍـ فػػي صػػالح الهجػػرـ
بحيث لـ تعد تقتصر عم ال جفو يىظر :ال عد ,صالح ,عمم المجني عميو (ضنحايا الجريمنة) ,دار الصػةاع لمىشػر والتو يػع,
عهاف ,ا ردف( ,طٔ)ٜٜٜٔ ,ـ ,صٗٙو

( )ٜاله  ,هأهوف هحهد ,عمم اإلجرام والعقاب ,الهكتب الحديث  ,القاٌرة ,هصرٜٔٚٛ ,ـ ,صٖٗو
(ٓٔ) ال عيد ,كاهؿ ,األحكام العامة في قانون العقوبات ,دار الثقاف لمىشر والتو يعٕٓٔٔ ,ـ ,صٖٔٙو
(ٔٔ) درار هحكه تهيي ج اع ردـ ٕٗٙإٖٕٔٓ بتاري ٖٕإٙإٖٕٔٓو
(ٕٔ) الجبور ,هحهد ,الوسيط في قانون العقوبات ,الق ـ العاـ( ,طٔ) ,دار وائؿ لمىشرٕٕٓٔ ,ـ ,صٕ٘ٙو
(ٖٔ) الهٍداتي ,لطية  ,حدود سمطة القاضي التقديرية في تفريد الجزاء ,دار الىٍ

العربي ٕٓٓٚ ,ـ ,صٜٚو

(ٗٔ) شحتو ,عبدالرحهف ,العود لمجريمة بين التشريع الفمسطيني والفقو اإلسالمي ,الجاهع اإل الهي  ,ا ةٕٓٔٚ ,ـ ,صٖٖو
(٘ٔ) هىصور ,براٌيـ

حؽ ,الموجز في عمم اإلجرام والعقاب ,ديواف الهطبوعات الجاهعي ( ,طٕ) ,الج ائرٜٜٔٔ ,ـ ,صٖٔٛو

( )ٔٙبىٍاـ ,ره ي  ,عمم اإلجرام ،هطبع الهعارؼ ,اإل كىدري  ,هصرٜٔٛٚ ,ـ ,جٔ ,صٖٓٔو
( )ٔٚفرحات ,لهي  ,السموك اإلجرامي مرتبط بالعوامنل الوراثينة ,هقػاؿ هىشػور عمػ هدوىػ يػالؼ ا لكتروىيػ التػي تصػدر فػي لىػدف,
بتاري ٖٓ ,يىاير ٕٕٔٓـو

( ,Iraqi Journal of Cancer and Medical Genetics (IJCMG) )ٔٛبحث هىشور في هجمػ و ويىظػر :الةػتالوي ,صػالح
الدور القانوني في دراسة عالقنة الجيننات بنالعنف والسنموك وعواقبيمناٌ ،ػو البروفي ػور ا هريكػي جيػً ػي بػارى  ,جاهعػ

تك ا

ا هريكي و

( )ٜٔهتةؽ عميً فخرجً البخاري في الجىائ حديث ردـ ٕ ,ٕٜٔومسمم في القدر حديث ردـ ٕٙ٘ٛو
(ٕٓ) ال هاؾ ,فحهد ,ظاىرة العود في الجريمة ,صٖٕٔو

(ٕٔ) ال هاؾ ,فحهد ,ظاىرة العود في الجريمة هرجع ابؽ ,صٖٕٔو ويىظر :بىٍػاـ ,ره ػي  ,عمنم اإلجنرام ,هرجػع ػابؽ ,جٔ,
صٖٓٔو

(ٕٕ) الصابوىي ,هحهد عمي ,روائع البيان تفسير ييات األحكام من القرين ,دار حياع التراث العربي ,بيروت ,جٕ ,صٗٔو
(ٖٕ) تهاـ ,دطاؼ ,دور السياسة الجنائية في معالجة العود إلى الجريمة ،ر ال هاج تير هقده لكمي الحقوؽ والعموـ ال يا ػي ,
جاهع هحهد خي ر ,ب كرة ,الج ائرٕٖٓٔ ,إٕٗٔٓـو

(ٕٗ) ٌراف ,حاهد عبد ال الـ ,الصحة النفسية ،القاٌرة ,ٜٜٔٚ ,صٖٗٗو
(ٕ٘) الهرجع ال ابؽو
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( )ٕٙا دي ,يؼ بف عبد ا  ,الوازع الديني وأثره في الحد من الجريمة ,هجم الجاهع اإل الهي  ,العدد  ,ٔٗٚصٓٔو

( )ٕٚرواي البخاري في صحيحً كتاب الحدود ردـ الحديث (ٓ )ٖٜٙومسمم في صحيحً كتاب اإليهاف ردـ الحديث ()ٔٔٙو
( )ٕٛرواي البخاري في صحيحً باب ا كةاع في الديف ردـ الحديث ( ,)ٗٛٔٛومسمم في صحيحً باب ا تحباب ىكػاح يات الػديف
ردـ الحديث (ٖ٘)ٕٚو

( )ٕٜرواي الترمذي في جاهعً باب ها جاع يا جاعكـ هف تر وف ديىً ف وجوي ,ردـ الحديث ()ٔٓٙٙو

العقمينننة ,الكويػػتٜٔٛٛ ,ـ ,صٓٗٚو والحػػو ,فػػرج عػػودة ,الوصنننمة
(ٖٓ) ػػاله  ,فحهػػد عبػػد الع ي ػ  ,عمنننم األمنننراض النفسن ّننية و ّ
وعالقتيا بأعراض االضطراب النفسي لدى زوجنات عمنالء االحنتالل اإلسنرائيمي فني قطناع نزة ،ر ػال هاج ػتير ,الجاهعػ
اإل الهي  ,دطاع ا ةٕٓٔ٘ ,ـ ,صٕٛو

(ٖٔ) رواي البخاري في صحيحً ,باب ال رب بالجريد والىعاؿ ,ردـ الحديث (ٕٗٗ)ٙو
(ٕٖ) رواي البخاري في صحيحً ,باب ها يكري هف لعف شارب الخهر ,ردـ الحديث ()ٕٙٗٚو
(ٖٖ) رواي مسمم في صحيحً باب هف اعترؼ عم ىة ً بال ىا ,ردـ الحديث (ٖٖٓٔ)و

(ٖٗ) رواي مسمم في صحيحً باب الهرفة التي فهر الىبي برجهٍا ,ردـ الحديث (ٖٖٔٔ)و
(ٖ٘) العطري ,عبدالرحيـ ,المؤسسة العقابية واعادة إنتاج الجنوح ,الحوار الهتهدف ,العدد ٕٓٓ٘ ,ٔٔٛٚـو
( )ٖٙفخرجً أبو داود في ىىً بإ ىاد صحيح ,باب هف يتهف فف يجال  ,ردـ الحديث ()ٕٗ٘ٙو

( )ٖٚرواي البخاري في صحيحً ,باب فػي العطػار وبيػع اله ػؾ ,ردػـ الحػديث ()ٕٓٔٚو ورواي مسنمم فػي صػحيحً ,بػاب ا ػتحباب
هجال

الصالحيف وهجاىب درىاع ال وع ,ردـ الحديث (ٔ)ٜٗٛو

( )ٖٛعودة ,عبد القادر ,التشريع الجنائي اإلسالمي ,هرجع ابؽ ,جٔ ,صٚٛو وفبو ٌرة ,هحهد ,العقوبة في الفقنو اإلسنالمي,
هرجع ابؽ ,صٙٛو

( )ٖٜابف دداه  ,المغني ,دار الةكر ,بيروت( ,طٔ)ٜٔٛٗ ,ـ ,جٓٔ ,صٕٖٜو
(ٓٗ) الج يري ,الفقو عمى المذاىب األربعة ،دار الكتب العمهي  ,بيروت ,لبىاف( ,طٕ)ٕٕٓٓ ,ـ ,صٖٗٔو
(ٔٗ) الشىقيطي ,هختار ,التاج األ ر في شرح نظم نضار المختصر ,فبو ظبي( ,طٔ)ٜٜٔٚ ,ـ ,جٗ ,صٖٖ٘و
(ٕٗ) الخطيب الشربيىي ,مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنياج ,الهكتب التوفيقي  ,القاٌرة ،جٗ ,صٔ٘ٙو
(ٖٗ) ابف دداه  ,المغني ,هرجع ابؽ ,جٓٔ ,صٕٙٚو
(ٗٗ) القرطبي ,أحكام القرين ,هت

الر ال  ,بيروت( ,طٔ)ٕٕٓٓ ,ـ ,جٕ ,صٙٔٙو

(٘ٗ) الهوصمي ,عبدا  ,االختيار لتعميل المختار ,دار الهعرف  ,بيروت( ,طٖ)ٜٔٚ٘ ,ـ ,جٗ ,صٓٔٔو
( )ٗٙابف دداه  ,المغني ,هرجع ابؽ ,جٓٔ ,صٕٙٚو
( )ٗٚفخرجػً البييقني ,فػػي ال ػىف الكبػرى ,كتػاب ال ػػرد  ,بػاب ال ػارؽ يعػػود ثاىيػاً وثالثػاً ورابعػاً ,بيروت ,لبىاف ,دار الكتب العمهي ,
ٌٕٗٗٔػ( ,طٕ) ,ج ,ٛصٕٗٚو

( )ٗٛابف ح ـ ,عمي بف فحهد ,المحمى باَلثار ,دار الةكر ,بيروت ,جٔٔ ,صٗ٘ٚو
( )ٜٗابف دداه  ,المغني ,هرجع ابؽ ,جٓٔ ,صٕٙٚو والشربيىي ,الخطيب ,مغني المحتاج ,ج٘ ,صٗ٘ٚو
(ٓ٘) فبو ٌرة ,هحهد ,العقوبة في الفقو اإلسالمي ,دار الةكر العربي ,القاٌرةٕٓٓٙ ,ـ ,صٕٙٙو
(ٔ٘) الهرجع ال ابؽو
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(ٕ٘) ابف دداه  ,المغني ,هرجع ابؽ ,جٓٔ ,صٖٜٔو والشربيىي ,الخطيب ,مغني المحتاج ،هرجع ابؽ ,ج٘ ,صٗٚٚو
(ٖ٘) الشي ار ي ,الميذب في الفقو ,جٕ ,صٕٚٙو

(ٗ٘) ابف دداه  ,المغني ,هرجع ابؽ ,جٓٔ ,صٕٕ٘و
(٘٘) ابف دداه  ,المغني ,هرجع ابؽ ,جٓٔ ,صٕٕ٘و

( )٘ٙالهوصمي ,عبدا  ,االختيار لتعميل المختار ،هرجع ابؽ ,جٗ ,صٜٚو
( )٘ٚالشىقيطي ,هختار ,التاج األ ر في شرح نظم نضار المختصر ,هرجع ابؽ ,جٗ ,صٕٖ٘و
( )٘ٛالشي ار ي ,الميذب في الفقو ,جٕ ,صٕٚٙو

( )ٜ٘ابف دداه  ,المغني ,هرجع ابؽ ,جٓٔ ,صٕٕ٘و

(ٓ )ٙابف ح ـ ,المحمى باَلثار ,هرجع ابؽ ,جٔٔ ,صٗ٘ٚو

(ٔ )ٙابف فرحوف ,برٌاف الديف ,تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناىج األحكام ,دار الكتب العمهي  ,بيروت( ,طٔ)ٌٖٔٓٔ ,ػ,
جٕ ,صٕٓٓو

(ٕ )ٙالهاوردي ,عمي بف هحهد ,األحكام السمطانية والواليات الدينية ،دار الكتب العمهي  ,بيروت( ,طٔ)ٜٔٛ٘ ,ـ ,صٖٕٜو

(ٖ )ٙابف عابػديف ,حاشية رد المحتار عمى الدر المختار ,جٗ ,صٕٗٚو ويىظػر :ابػف دػيـ الجو يػ  ,هحهػد ،الطنرل الحكمينة فني
السياسة الشرعية ,دار حياع العموـ ,بيروت ,صٕٓٔو

(ٗ )ٙالشوابك  ,ح اف ,األثر القنانوني المترتنب عمنى التكنرار فني القنانون األردنني :دراسنة مقارننة ,ر ػال هاج ػتير هقدهػ لكميػ
الحقوؽ ,جاهع الشرؽ ا و ط ,عهاف ا ردفٕٓٔٗ ,ـ ,صٕٙو

ٖٓٗ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردنَة يف الدراسات اإلسالمَة ،مج ( ،)11ع ( 1443 ،)3ه2021/م
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