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 الممخص 
مف الجانب القانكني كالجانب االجتماعي لما الِسفاح ىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد كتكضيح جريمة 

 فيما بينيـ في ىذه الجريمة بالذات.ليما مف ترابط 

الغكص في تفاصيؿ ىذه  إلى الباحث تكجوكنظران ألىمية دراسة ىذه الجريمة مف جميع الجكانب، 
 الجريمة مف خبلؿ استقراء كمقارنة كتحميؿ القكانيف كالعادات كالديانات فيما بينيا.

تاريخي القديـ ليذه الجريمة مف خبلؿ كليذا قد تعرضنا في الدراسة في فصميا التمييدم إلى الجانب ال
كتعكد  الجريمة،الرجكع إلى الحضارات القديمة، كمف ثـ تكجينا إلى مكقؼ الديانات السماكية مف ىذه 

 بسبب أنيا جريمة دينية قبؿ أف تككف دنيكية.الِسفاح أىمية ىذه العكدة التاريخية لجريمة 

كضكع دراستنا كىذه الجرائـ ىي جريمة الزنا كبذات الفصؿ قد درسنا بعض الجرائـ التي تشابو م
كأم الِسفاح ، كتعكد أىمية ىذه الدراسة إلى الكصكؿ بنا إلى فاصؿ بيف جريمة االغتصابكجريمة 

 جريمة أخرل.

انب القانكني لجريمة السفاح، ككاف ذلؾ مف خبلؿ جأما الفصؿ األكؿ مف ىذه الدراسة قد تناكؿ ال
ذىاب أبعد مف ذلؾ لكمف ثـ ا كاضح،الجريمة كبياف تفاصيميا بشكؿ  تحديد األركاف القانكنية ليذه

 كالتي نطمب مف المشرع السير عمى خطاىا.الِسفاح بتحديد مادة قانكنية شاممة لجريمة 

الِسفاح ففي ىذا الفصؿ قد تـ دراسة التشريعات الجزائية في فمسطيف مف حيث المكاد التي جرمت 
انكنية كتكضيح المعنى الذم أراده المشرع مف ىذه المكاد، كبعد ذلؾ كذلؾ مف خبلؿ تحديد المادة الق

 اك السمبي. يااليجاب جانبقمنا بالتعميؽ عمى ىذه المكاد سكاء كاف مف ال

سكاء في القكانيف الكضعية أك الشريعة االسبلمية، كبعد ذلؾ الِسفاح كمف ثـ تـ تحديد العقكبة لجريمة 
كتعميقيا عمى شككل، كبعد ذلؾ تـ تحديد الركف الِسفاح جريمة  تحدثنا عف المبلحقة الجزائية في

 مف خبلؿ استقراء قرار المحاكـ كالقكانيف الكضعية كتحميميا.الِسفاح المادم المقصكد في جريمة 

رادة لقياـ كالذم يشترط العمـ كاإلالِسفاح كأنيينا ىذا الفصؿ بالحديث عف الركف المعنكم لجريمة 
 .إتجاه فاعمييا المسؤكلية الجزائية

أما الفصؿ الثاني مف ىذه الدراسة فقد تناكؿ الجانب االجتماعي كالنفسي ليذه الجريمة، كذلؾ كاف مف 
خبلؿ الرجكع لؤلسباب االجتماعية المحتممة التي قد تؤدم لمثؿ ىكذا جرائـ، كبعد ذلؾ تحدثنا عف أثار 

 مكاجيتيا. ةالجريمة ككيفي



ث  
 

كقد تـ التفريؽ بيف األسباب الداخمية المتعمقة الِسفاح امؿ المؤدية لجريمة ففي ىذا الفصؿ تـ تناكؿ العك 
 بشكؿ كمي .بالفرد كاألسرة كبيف العكامؿ العامة المتعمقة بالمجتمع 

كأثار صحية، كبعد ذلؾ قمنا بتحديد أبعد ذلؾ أثار ىذه الجريمة سكاء كانت أثار اجتماعية  حددناكقد 
العربي كأنماط حدكثيا، كأنيينا ىذا الفصؿ بتحديد طرؽ العبلج كالكقاية تكاجد ىذه الجريمة في الكطف 

 مستقببلن.لمتقميؿ مف حدكثيا الِسفاح مف جريمة 
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Abstract 
This study aims to identify and clarify the legal aspect of the incest crime and the social 

security of their independence among them in this particular crime.  

Given the importance of the study of all aspects of this crime, the researcher goes deeply 

into the details of the crime through extra potation, comparison and analysis of law, 

customs and religious among them. 

Therefore, we have presented in the introductory chapter to the old historical aspect of this 

crime through reference to ancient civilizations and then we went to the Position heavily 

religious of this crime and the importance of this historical return of the incest crime 

because it is a religious crime before it is a murder. 

In the same chapter we have studied some crimes like the subject of our study and these 

crimes is the crime of adultery and rape . 

Moreover, the first section of the study focuses on the legal aspect of the incest crime and 

through the same. After that giving further from that through the legal provision of the 

incest crime which we recommend the researcher go on with. 

So, in this section the legislation has been studied in Palestine from the point of view of 

provision which criminalize incest through identify the legal provision and clarify the 

meaning that the researcher wants from this provision after that we criticized the provision 

either from the positive or negative aspect. 

Then the punishment was defined from the incest crime either for the positive law and 

Islamic doctrine. After that we discussed the criminal prosecution and raise compliment in 

the insistence crime then the material element was defined in incest crimes through 

extrapolated the decision of the counts and positive rules and analyze them.  
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We ended the discussion of the mental element of the incest crime which requires 

information and will to hold this responsibility. 

In the second section from this study we social psychological aspect for this crime through 

going back for the possible social reasons which causes these crimes after that we discuss 

the marks of crime and the way we can face it. 

In this section the effects of the incest crime discussed, and it was differentiated between 

the internal reason which are related to the one and the family and the general causes 

which are related to the whole society. 

We added the effects of the crime either it was social effects or health effects then we 

defined the existence of this crime and the way it happens in the Arab world.  

We ended this section by identifying the ways of prevention and solutions of this incest 

crime .  
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 المقدمة

لقد خمؽ اهلل عز كجؿ األسرة كنكاة أساسية لمحياة ككضع ليا القكاعد كالقكانيف لممحافظة عمييا،       
فمنذ خمؽ ادـ عميو السبلـ مد اهلل لو المساعدة في االستمرار بالحياة مف خبلؿ حكاء التي كانت لو 

، كمف ثـ جاءت الرساالت السماكية لحماية ىمية األسرة لكؿ إنسافشريكة الحياة، كمف ىنا بدأت أ
، كخاصة ما يمكف أف يمحؽ بالرابطة المقدسة كىي األسرة، رالمجتمع مف أم ضرر يعرضو لمخط

ذافاألسرة ىي المبنة األكلى في البنياف االجتماعي البشرم، ك  ما كانت ىذه المبنة عمى درجة مف  ا 
 نسانية بشكؿ كامؿ ستككف ضعيفة كيككف سقكطيا متكقعان.اليشاشة أك الضعؼ فإف اإل

، كألحقت ىذه العبلقة بالكثير مف ركمف أجؿ ذلؾ أتت التشريعات السماكية لتنظيـ التزاكج بيف البش
كانت معظـ المخاليؽ ال تحكميا كال يقيدىا  إذاالقكاعد كالضكابط التي تمنع تخريب كىدـ ىذه العبلقة، ف

فذلؾ يعكد لمصفة الحيكانية كغريزة االستمرار النكعي ال غير، عمى عكس اعد، أم شيء مف ىذه القك 
اإلنساف الذم كرمو اهلل كميزه عف كافة الخبلئؽ، فكاف ال بد أف تخضع عممية التزاكج بيف البشر بكثير 

الشريعة اإلسبلمية لـ تقتصر عمى  مف الضكابط التي تقيدىا داخؿ إطار قكم كمتيف، كلذلؾ نرل أف  
منيج كامؿ ليا بمغ درجة مف الكماؿ كضع ع الضكابط ليذه العبلقة فقط بؿ امتدت إلى أثارىا ك كض

ف اإلتياف بمثمو، فقد عاشت البشرية في بداية الخمؽ ببل أم قكانيف ككانت ع التي يعجز البشر
قات ينسب ألمو ألنيا ال تعرؼ مف أبيو مف كثرة العبل االبفالعبلقات الجنسية غير منظمة، كقد كاف 

 .الجنسية

يا فاسدة بكتعارؼ البشر عمى أشكاؿ غريبة مف العبلقات الجنسية سكاء الزكجية كالتي كانت أغم
كبالتالي كؿ مكلكد عمى الحياة ال يككف لو أب  أختو،يعاشر أمو كاألخ يعاشر  االبفىمجية، فقد كاف ك 

مان كال أخان، كلما تطكرت الحياة ـ يصبح الكلد كحيدان ال يعرؼ أبان كال أماتت األ   إذامسؤكؿ عنو، ف
اإلنسانية بشكؿ طبيعي بدت الحاجة ممحة لتككيف أسرة كالتي اصبحت نكاة لما يعرؼ بالقبيمة ثـ 

 ..... الخالعشيرة

تعمير األرض  مف ذلؾ كانت حكمة اهلل تعالىك بنظاـ الزكاج في الديانات السماكية  يلذلؾ أتى ما سم
 ىكنحف نعمـ أف اهلل تعالى قد شرع قكانيف الزكاج عمى خط ،ألرضعمى ا لو كبقاء اإلنساف كخميفة

كما أنزؿ سبحانو كتعالى أياتو الصريحة التي  ،الشريعة االسبلمية محددة ككاضحة كضكح الشمس
كبالتالي ال يصح التحرش أك الزنا فييف، كفي  فتحدد المحرمات مف النساء كالتي ال تصح مناكحتي

اهلل سبحانو كتعالى كىي النتائج السمبية مف القياـ بيذه العبلقات المحرمة حكمة يعمميا ىذا التحريـ 
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 كصحية عمى األسرة بشكؿ خاص كعمى المجتمع بشكؿ عاـ، فيذه العبلقة ليا أثار نفسية كاجتماعية
 عمى الجميع.

 ىكتعالفيتعيف عمى كؿ فرد أف يخضع لمقكانيف اإلليية في تحريـ الزنا بالمحاـر حيث أف اهلل سبحانو 
لو حكمتو اإلليية التي البد أف يسيرعمييا اإلنساف، فإف اهلل عز كجؿ عندما حـر الزنا أك الزكاج 

كاف ىناؾ غاية تمت  بالمحاـر كعدـ إقامة عبلقات جنسية بيف اآلباء كبناتيـ كبيف األخكة كاألخكات
كلكجيا التي تؤكد أف ىذه العديد مف الدراسات التي قاـ بيا عمماء األجتماع كاألنثركب في اثباتيا

فثبت ضركرة تحريـ ىذا األتصاؿ  ،في النظاـ األسرم )األسرة النكاة( الزيجات أك العبلقات تسبب خمبلن 
فإف اهلل سبحانو  ،كاضطرابات كاختبلط األنساب كاجتماعيةالجنسي مما يترتب عميو مف آثار نفسية 

كعميو يجب عمينا  ،ريات التي أجراىا العمماءحـر ىذه العبلقات قبؿ كجكد الدراسات اك النظ ىكتعال
 أحكـ الحاكميف كابصر الناظريف. ىفاهلل سبحانو كتعال ،أتباع أكامره كالبعد عف نكاىيو

ـ ىي مصدر لكي تظؿ األ   ،لذلؾ يجب عمينا أف نحافظ كؿ الحفاظ عمى شكؿ األسرة التي أرادىا اهلل
لقمة العيش، كيتسمسؿ أدكار األخكة كالخاالت الحب كالعطؼ كالرعاية كيظؿ األب مصدر األماف ك 

 أسرة.كالعمات كاألجداد تسمسؿ طبيعي في حياة كؿ 

كمع التطكر البشرم في العصر الحديث قد أتى اإلنساف بقكانيف لحماية المصمحة العامة، كقد جاءت 
قد قامت بحماية كربطان في مكضكع دراستنا فإف القكانيف  القكانيف،يتعدل كينتيؾ ىذه بعقكبات لكؿ مف 

كلذلؾ  األسرة،األسرة بشكؿ كبير مف خبلؿ كضع عقكبات قاسية عمى كؿ مف يحاكؿ اضطياد ىذه 
كما  الكسيمة،كلكف الغاية تبرر  بحث فيياكاف ال بد لنا مف ىذه الدراسة التي تسبب الحرج لكؿ مف 

 انكنية.الغاية إال تكعية كحماية المجتمع مف ىذه الجريمة كخاصة مف الناحية الق

كذلؾ ما سارت عميو الكطف العربي معظـ القكانيف الجزائية في  قبؿ مفالِسفاح  تجريـ تـ قد اكليذ
)النافذ في الضفة  1960( لعاـ 16قانكف العقكبات األردني رقـ ) معظـ القكانيف العربية كمثاؿ ذلؾ

كانكا أك غير شرعييف أك بيف بيف األصكؿ كالفركع شرعييف الِسفاح " 285جاء في المادة   الغربية( فقد
 إذااألشقاء كالشقيقات كاألخكة كاألخكات ألب أك ألـ أك مف ىـ بمنزلة ىؤالء جميعان مف األصيرة أك 

كاف ألحد المجرميف عمى اآلخر سمطة قانكنية أك فعمية يعاقب عميو بالحبس مف سنتيف إلى ثبلث 
 سنكات " .

 في دينية جريمة الكاقعة ىذه الف بمنزلتيـ ىـ مف اك رباالقا بيفالِسفاح  جـرقد  المشرع أف كنرل 
 البشاعة جانب إلى كىذا اهلل، حرمو ما ألنفسيـ أحمك قد الجناة فيككف دنيكية، تككف اف قبؿ أصميا

 .السميـ كالمنطؽ العقؿ مع يتبلقى ال كالذم بالفعؿ المتكافرة االخبلقية


