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Abstract 
The problem of revenge has become one of the social problems facing human 
societies in general, And the Egyptian Upper Egypt in particular 
Hence, this research will address the problem of revenge in the Egyptian level 
through an overview of the concept of revenge, The characteristics and determinants 
of the vengeance system, the legal and cultural dimensions of vengeance, the rules 
governing the vengeance phenomenon, the procedures and traditions used for the 
vengeance crime, the role of the woman in inciting vengeance, the reasons and 
factors leading to vengeance, how to confront the crime of vengeance. 
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 :  هفهىم الثأر *

                                  

 خصائص نظام الثأر وحمذداته: *

 األبعاد القانىنيت والثقافيت لألخذ بالثأر: *
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 القىاعذ الىت حتكن ظاهزة األخذ بالثأر: *
 

*القتللل هللل ألللل الثللأر وأحكاهلله فللً ال للز عت 
:                                           االسلمم

             
(MarioGollwitzer,2015,P88)              
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    ( Matthew John Walds  chlagel, 

2011,p125) 

 

 
       ( Claire Henary , 2014, PP 

30,100)                                         
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 *اإللزاءاث والتقاليذ املتبعت جلزميت األخذ بالثأر:

 دور املزآة فً التحز ض علً الثأر: *

 



 

  04 

 الوجلة العلوية للخذهة االجتواعية
  م0202 ديسوبر الثانى الوجلذ  الثانى عشر العذد

*  األسباب والعىاهل املؤد ت إىل الثأر ) العىاهلل 
 :الثأر( امل جعت علً إرتكاب لزائن

  (Kevinj.Wetmore,JR,2008,P3)          
      

(Mario Gollwitzer,2015,P4)

 

 

 

 
      

 (Kevinj.Wetmore,JR,2008,P4) 

         
(Kevinj.Wetmore,JR,2008,P50)

(Matthew John 
Walds chlagel,2011,P128)            
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    اآلثار املرتتبت علً لزميت االخذ بالثأر: *
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