
بحــــــث
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احلمد هلل رب العاملني و�سلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني 

وبعد:

فال تزال النوازل وامل�ستجدات التي تعر�ش للنا�ش يف حياتهم تزداد لهم مع تقدم 

و�سائل التقنية، وكلما ا�سطنع النا�ش لهم من خمتعات اأو اأحدثوا من تقنيات ا�سطروا 

اإلى النظر يف تكييف ا�ستعمالها فقهياً اأو احلكم فيما ينتج عنها من ا�ستعمالت النا�ش.

واإن من نعم اهلل على اخللق هو اكت�ساف الكهرباء التي �سارت جزءاً من حياة النا�ش 

جميعاً، بل هي من الأ�سياء التي تقوم عليها كل املختعات واملحدثات يف هذا الع�رش، 

لأن ا�ستعمالها دخل يف كل حياة النا�ش.

وكان من �سمن ا�ستخدام الكهرباء يف حياة النا�ش اأن ا�ستخدمت يف اأمور حتتاج 

ح�سب  حولها  العلماء  مناهج  واختلفت  فيه،  ا�ستعمالها  يف  ال�رشعي  احلكم  بيان  اإلى 

معرفتهم لُكْنِه هذه التقنية – الكهرباء – وكيفية ا�ستخدامها وتاأثريها على م�ستخدمها، 

اإن�ساناً اأو حيواناً.

وملا كانت اجلناية بالكهرباء من اأهم ما ينبغي بيان حكمه وكيفية النظر الق�سائي فيه، 

راأيت الكتابة عنها يف هذا البحث الذي �سميته: اجلناية بالكهرباء والنظر الق�سائي فيها.
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وقد ق�ّسمت احلديث عن هذا املو�سوع اإلى مقدمة تكلمت فيها عن اأ�سباب الكتابة 

واحلاجة امللحة لدرا�سة هذا املو�سوع.

وثالثة مباحث:

املبحث الأول: يف معنى الكهرباء وتاأثريها على الإن�سان، وحتته �ستة مطالب:

املطلب الأول: ماهية الكهرباء.

املطلب الثاين: اأنواع الكهرباء.

املطلب الثالث: تاأثري الكهرباء على الإن�سان.

املطلب الرابع: ال�سدمة الكهربائية وتاأثريها.

املطلب اخلام�ش: احتاق الإن�سان ب�سبب الكهرباء.

املطلب ال�ساد�ش: موت الإن�سان ب�سبب الكهرباء.

واملبحث الثاين: يف القتل بالكهرباء من الناحية الفقهية، وحتته اأربعة مطالب:

املطلب الأول: �سور متوقعة للقتل بالكهرباء.

املطلب الثاين: القتل بالكهرباء اإحدى �سور القتل العمد.

املطلب الثالث: القتل بالكهرباء اإحدى �سور القتل غري العمد.

املطلب الرابع: القتل بالكهرباء اإحدى �سور القتل اخلطاأ.

واملبحث الثالث: النظر الق�سائي يف وقائع القتل بالكهرباء.

ثم ختمت بذكر املراجع والفهار�ش.

واإن كان من �سيء اأرغب ذكره هنا فهو اأن الكتابة يف هذا املو�سوع تلجئ الباحث 

اإلى النظر يف كتب بلغات اأجنبية، لقلة الكتب املتخ�س�سة باللغة العربية، ولول توفيق 
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يت�سري يل  �سعود مل  امللك  بجامعة  الهند�سة  كلية  باأحد طالب  ا�ستعانتي  ثم  تعالى  اهلل 

احل�سول على املراجع العلمية املتخ�س�سة باللغة العربية.

ذلك  ويل  اإنه  ر�سدنا،  يلهمنا  واأن  ر�ساه  فيه  ملا  جميعاً  يوّفقنا  اأن  تعالى  اهلل  واأ�ساأل 

والقادر عليه و�سلى اهلل على نبينا حممد واآله و�سحبه.
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املبحث الأول
الكهرباء وتاأثريها على الإن�سان

املطلب الأول: ماهية الكهرباء

متعددة  تعاريف  الكهربائية  الهند�سة  علم  يف  الباحثني  بع�ش  ذكر  الكهرباء:  ماهية 

للكهرباء، بل غالب من وجدت من الباحثني يعرفون الكهرباء بو�سف لها، واأياً كان 

ذلك فاملق�سود الو�سول اإلى معرفة ماهيتها.

ومن التعاريف الو�سفية للكهرباء اأنها: طاقة خفية ل ن�ستطيع لها و�سفاً اإمنا نعرفها من 

ظواهرها املتعددة، فهي طاقة ميكانيكية يف املحرك الكهربائي، وهي �سوء يف امل�سباح 

وحرارة يف املدفاأة اأو الو�سائع، وهي �سوت و�سورة يف الراديو والتلفاز، وهي موجات 

تر�سل يف الف�ساء فتوؤدي عماًل، وهي اأ�سعة تختق بها حجب الأ�سياء كالأ�سعة ال�سينية 

وغريها من املجالت التي تخدم بها الكهرباء الإن�سان عرب مكت�سفاته وخمتعاته.

للكهرباء  جيداً  ناقلة  معدنية  اأ�سالك  عرب  تر  م�ستمر  اأو  متقطع  تيار  هي  فالكهرباء 

كالنحا�ش والأملنيوم وهي اأ�سبه ما تكون باملاء املتدفق يف اأنبوب معدين، فاملاء هو التيار 

والأنبوب هو ال�سلك املعدين)1).

)1) انظر اأخطار التيار الكهربائي وتاأثريه على ج�ضم الإن�ضان للمهند�ش زكوان حممد تنبكجي 128-127.
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املطلب الثاين: اأنواع الكهرباء

الكهرباء يف  بتنوع م�سادرها، وميكن ح�رش  تتنوع  فاإنها  الكهرباء  ات�سح معنى  اإذا 

ثالثة اأنواع:

النوع الأول: الكهرباء ال�شاكنة:

واملق�سود بالكهرباء ال�ساكنة عبارة عن �سحنة كهربائية �ساكنة تنتج عن عدة مكونات، 

الكهرباء  على  التمثيل  وميكن  ال�سواعق،  ب�سبب  يحدث  ما  اأو  احلركة  ب�سبب  تخرج 

ال�ساكنة بثالثة اأمثلة:

1- عند دلك قلم مثاًل بقطعة �سوف فاإننا نلحظ اأن هناك نوعاً من الكهرباء جتذب 

بع�ش الورق ال�سغرية اإلى القلم، وهذه واإن كان الكهرباء فيها �سئيلة جداً اإل 

اأنه ميّثل نوعاً من الكهرباء ال�ساكنة التي قد تكون لها اآثار، ومنها ال�ستعال.

الكهرباء  من  نوع  اأي�ساً  هو  ال�سواعق  ي�سبب  اأو  الف�ساء  ي�سيء  الذي  الربق   -2

ال�ساكنة)2)، وال�سواعق عبارة عن �سحنات كهربية جتمعت يف ال�سحب فاأدت 

اإلى زيادة �سدة املجال الكهربي بني تلك ال�سحب وبني الأر�ش اأو ما فوقها، ومع 

اإلى قيمة ميكنها  اأن ت�سل  اإلى  زيادة تلك ال�سحنات تزيد �سدة املجال الكهربي 

عندها اأن حتدث انهياراً يف العزل الكهربي للهواء وتنطلق ال�سحنة بني ال�سحابة 

وبني الأر�ش على �سكل �ساعقة برقية حتمل قدراً هائاًل من التيار الكهربائي)3).

3- وهو املهم هنا وهو ما يوجد يف بع�ش الأجهزة والأ�سالك التي قطع عنها التيار 
)2) انظر الوقاية من اأخطار الكهرباء اخلارجية واملنزلية، املهند�ش اأمري يكن ونعيم عبد/ 9.

)3) انظر التاأري�ش الوقائي واحلماية من ال�ضواعق د. عبداملنعم مو�ضى/ 20.
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الكهربائي ومل تفرغ �سحنتها اإلى الأر�ش)4).

ومع اأن الإن�سان ل ميكنه منع ال�سواعق لكن ميكن حمايته منها عن طريق ما ي�سمى 

احلاملة  املعدنية غري  الأجزاء  مع  بالأر�ش  ات�سال  اإيجاد  به  ويق�سد  الوقائي  بالتاأري�ش 

للتيار عادة)))، ويندرج حتت التاأري�ش الوقائي عدة اأنواع.

اأ- ما ي�سمى مبانعة ال�سواعق.

ب- ما ي�سمى باملو�سالت الهابطة، وهي عبارة عن اأج�سام معدنية مو�سلة للتيار 

تت�سل كهربياً بدائرة احلماية الهوائية ثم تهبط حتى الأر�ش لت�سليم ال�ساعقة اإلى 

الدائرة الأر�سية.

ت- دائرة احلماية الأر�سية، وهي مو�سالت مدفونة يف باطن الأر�ش.

ومع اأن كثرياً من الباحثني ن�ش على اأنه ل ميكن من وجهة نظر علمية احل�سول على 

حماية كاملة من ال�سواعق الربقية)))؛ اإل اأن احلديث عن التاأري�ش وطرق احلماية من 

يهمنا  لكن  موؤلفات وبحوث كثرية  فيه  ال�ساكنة طويل �سدرت  الكهرباء  اأو  ال�سواعق 

اأو بذل الأ�سباب للوقاية منه،  اأن هذا النوع من الكهرباء ميكن الوقاية منه  هنا معرفة 

لتربز هنا م�ساألة فقهية: ما احلكم يف تفريط الإن�سان يف عدم و�سع التاأري�ش �سواء يف 

الأجهزة اأو �سد ال�سواعق فينتج عن ذلك تعر�ش مع�سوم ل�سعقة كهربائية توؤدي اإلى 

وفاته اأو فقدان منفعة من منافعه؟

)4) انظر الوقاية من اأخطار الكهرباء اخلارجية واملنزلية، املهند�ش يكن ونعيم عبد/ 9.
))) انظر التاأري�ش الوقائي واحلماية من ال�ضواعق د. عبداملنعم مو�ضى/ 13.

))) انظر التاأري�ش الوقائي واحلماية من ال�ضواعق د. عبداملنعم مو�ضى/ 20-21 بت�ضرف.
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النوع الثاين: كهرباء التيار امل�شتمر:

والتيار  بطارية  اأو  مولداً  حتوي  كهربائية  دائ��رة  باإغالق  امل�ستمر  الكهرباء  ويتولد 

الكهربائي املتولد هو حركة ال�سحنات الكهربائية باجتاه واحد من القطب ال�سالب اإلى 

القطب املوجب للمولد اأو البطارية.

النوع الثالث: كهرباء التيار املتناوب:

والتيار  منوبة،  حتوي  كهربائية  دائ��رة  باإغالق  املتناوب  الكهربائي  التيار  ويتولد 

الكهربائي املتولد هو حركة ال�سحنات الكهربائية/ الإلكتونيات بالجتاهني املتعاك�سني 

على طول الناقل، وهذه احلركة تتنا�سب ب�رشعتها طرداً مع مقدار التدد.

وتقوم �رشكة الكهرباء العامة بتوليد التيار املتناوب وتوزيعه على املنازل وامل�سانع 

لي�ستفاد منه يف الإ�ساءة وتقدمي احلرارة وت�سغيل املحركات)7).

وهذان النوعان من الكهرباء هما حمل النظر الفقهي يف م�ساألة تعمد اإي�سال التيار 

اأو  املع�سوم  وفاة  ذلك  على  ليتتب  مع�سوم  اإلى ج�سم  كانت  و�سيلة  باأي  الكهربائي 

اإتالف جزء منه.

)7) انظر الوقاية من اأخطار الكهرباء اخلارجية واملنزلية، املهند�ش اأمري يكن ونعيم عبد/ 9-11، وباإ�ضهاب كتاب اأخطار التيار 
الكهربائي وتاأثريه على ج�ضم الإن�ضان للمهند�ش زكوان حممد تنبكجي )11.
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املطلب الثالث: تاأثري الكهرباء على ج�شم الإن�شان

اإن التيار الكهربائي ل يرى بالعني املجردة ولكن ن�ستطيع الدللة على وجوده باإدراك 

بوا�سطة  مبا�رشة  على وجوده  التحرير  مطلقاً  يجوز  ول  ن�ستطيع  ل  اآثاره، حيث  اأحد 

اللم�ش نظراً لفعله الفيزيولوجي)8).

الطاقة  وكمية  �سدة  على  يتوقف  الإن�سان  ج�سم  على  الكهربائي  التيار  تاأثري  لكن 

الكهربائية التي تعر�ش لها، فيبداأ تاأثري التيار الكهربائي على الإن�سان بال�سعور بهذا التيار 

ثم يزيد هذا الأثر بزيادة قيمة التيار املار بج�سم الإن�سان حتى ي�سل اإلى القيمة امل�سببة 

لل�سدمات الكهربائية ال�سديدة والتي توؤدي غالباً اإلى الوفاة.

ول ميكن ب�سفة عامة و�سع قيم حمددة للتيار الكهربائي يحدث عندها �سعور الإن�سان 

مبرور هذا التيار يف ج�سمه)9).

الكهرباء  تاأثري  اأن هناك عدة عوامل رئي�سة يكون  الباب  العلماء يف هذا  لكن ذكر 

على ج�سم الإن�سان بح�سبها، ونكتفي هنا بثالثة عوامل مهمة:

الأول: م�شار التيار يف اجل�شم:

التيار  دخول  مكان  هما  مبنطقتني  الإن�سان  ج�سم  يف  الكهربائي  التيار  م�سار  يتحدد 

اإلى ج�سم الإن�سان ومكان خروج التيار منه، وقد يكون هذا امل�سار ق�سرياً بني نقطتني 

على اليد اأو القدم، اأو قد يكون امل�سار طوياًل من يد اإلى يد اأخرى، اأو بني اليد اليمنى 

)8) انظر اأخطار التيار الكهربائي وتاأثريه على ج�ضم الإن�ضان للمهند�ش زكوان حممد تنبكجي 110.
)9) انظر املرجع ال�ضابق 129، والتاأري�ش الوقائي د. عبداملنعم مو�ضى )9.
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والقدم الي�رشى اأو القدم اليمنى، وامل�سار الأخطر هو من يد اإلى يد عرب ال�سدر، حيث 

حتدث الوفاة الفورية، وقد يكون م�ساره من الراأ�ش اإلى القدمني اأو اليدين.

الثاين: �شدة التيار املار يف اجل�شم:

اإن خطورة الكهرباء واآثارها على ج�سم الإن�سان تزداد بازدياد �سدة التيار املار فيه، 

فالتيار الكهربائي باآثاره احلرارية والكيميائية يخّرب خاليا اجل�سم اأو ي�سبب احلروق اأو 

ال�سلل اأو الوفاة – كما �شياأتي -، وتتحدد قيمة ذلك مبقد�ر توتر خطوط �لكهرباء �لتي 

يالم�سها امل�ساب، اأو يقتب منها.

كما اأن مقاومة الكهرباء جل�سم الإن�سان توؤّثر على حتديد �سدة التيار ولكن بتنا�سب 

عك�سي، اأي يكون تيار الإ�سابة كبرياً اإذا كانت املقاومة الكهربائية جل�سم الإن�سان �سغرية 

وتكون الإ�سابة �سغرية اإذا كانت املقاومة جل�سم الإن�سان كبرية.

الثالث: مدة بقاء امل�شاب حتت التوتر:

كلما طالت مدة بقاء امل�ساب حتت التوتر الكهربائي طال زمن مرور التيار يف ج�سمه 

فينتج عن ذلك �سعف الأمل يف اإنقاذ حياته، لأن ا�ستمرار جريان التيار الكهربائي يف 

ج�سم الإن�سان ي�سبب حروقاً اأكرث وتخريباً للخاليا الع�سبية، وقد يكون �سلل الرئتني 

فال تعمالن وميوت امل�ساب بالختناق نتيجة لتوقف عملية التنف�ش اأو قد ت�سل ع�سلة 
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القلب وحت�سل الوفاة ب�سبب ذلك، لذلك ين�ش اأهل الإ�سعاف عند اإ�سابة اإن�سان بتيار 

التيار وباأ�رشع ما ميكن ثم  يبداأ قبل كل �سيء بف�سل امل�ساب عن م�سدر  اأن  كهربائي 

العمل على اإنقاذه ح�سب الإر�سادات املذكورة لحقاً)10).

وهناك عوامل ثانوية لها دور يف مدى تاأثري مرور التيار الكهربائي يف ج�سم الإن�سان 

– ل نريد الإطالة فيه – كتوتر الإ�سابة وكذلك املقاومة الكهربائية مل�سار التيار خارج 
ج�سم الإن�سان مثل الأر�ش املبللة ونحوها)11).

املطلب الرابع: ال�شدمة الكهربائية وال�شعقة الكهربائية وتاأثريها:

العوامل  بع�ش  توارد  ح�سب  بالكهرباء  الإن�سان  تاأثر  اأن  يظهر  �سبق  ما  خالل  من 

املهمة التي يكون لها دور يف �سدة التاأثري عليه، ولأن اأهم ما قد ينتج عن تعر�سه للتيار 

الكهربائي هو ال�سدمة الكهربائية فقد راأيت اأن اأركز احلديث فقط عنها.

الإن�سان  ج�سم  على  الكهرباء  تاأثريات  درا�سة  اأن  اإلى  التنبه  ينبغي  ذلك  قبل  لكن 

املخلوقات  اأ�سد  من  الب�رشي  اجل�سم  لأن  بها  احلكم  ميكن  اأو  ال�سهلة  بالعملية  لي�ست 

تعقيداً بالن�سبة للتفاعل مع املوؤثرات اخلارجية ومنها الكهرباء.

لذلك �ستجد يف اجلدول التايل مقدار تاأثر اجل�سم مبرور التيار الكهربائي ح�سب قوة 

التيار ومدة بقائه ب�سع ثوان ابتداء من اأقل تيار كهربائي يتح�س�ش به اجل�سم وهو واحد 

)10) نقاًل من الوقاية من اأخطار الكهرباء اخلارجية واملنزلية للمهند�ضني: اأمري يكن ونعيم عبد 21-23، وانظر 
للمهند�ش  الكهربائي  التيار  واأخطار  د. عبداملنعم مو�ضى 118-91،  الأر�ضي  التاأري�ش  باإ�ضهاب يف  ذلك 

زكوان تنبكجي 134-107، 137-114.
)11) انظر املرجع ال�ضابق 24-23.
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ملي اأمبري للتيار املتناوب ذي التدد 51 هرتز و5 ميلي اأمبري للتيار امل�ستمر)12).

الكهرباء،  با�ستخدام  الغري  على  اجلناية  مقدار  حتديد  يف  جداً  مهم  اجلدول  وهذا 

ومدى اإمكانية اإ�سعافه وما يتتب على عدم املبادرة اإلى ذلك.

واإليك اجلدول)13):

تيار متغرّي 
)ميلي �مبري(

تيار م�صتمر 
)ميلي �مبري(

�لتاأثري

جمرد الإح�سا�ش1 – 14 – 1.5
انتفا�سة ل اإرادية وميكن التخل�ش منه من امل�ساب نف�سه4 - 115 – 6

21 – 681 – 15
ال�سعور بالأمل ول ي�ستطيع رفع يده، وميكن اخلل�ش دون 

م�ساعدة خارجية

41 – 21161 – 81
عنه  وينتج  وتتقل�ش  الع�سالت  وت�سل  ال�سديد  الأمل 

�سقوطه اإذا كان يف مكان مرتفع والتنف�ش �سعب

111 – 41311 – 161
يحدث  وقد  التنف�ش  توقف  اأو  و�سعوبة  الرئتني  �سلل 

اختالًل يف القلب ووفاة عند بع�سهم
الوفاة الفورية بال�سدمة الكهربائية، وامل�ساعدة ل تفيد غالبا311ً – 111511 – 211
توقف القلب لتقّل�ش ع�سلته وحروق خطرية و�سديدة511 فما فوق211 فما فوق

وميكن بعد ذلك تو�سيح معنى ال�سدمة اأو ال�سعقة الكهربائية باأنها: عبارة عن اإثارة 

�سديدة للجهاز الع�سبي والع�سالت توؤدي اإلى ا�سطراب يف اأداء اأع�ساب وع�سالت 
)12) انظر الأمن الكهربائي للمهند�ش �ضبحي طه 10.

)13) ا�ضتخل�ضت اجلدول من عدة مراجع: التاأري�ش والتحجيب ملنع التداخل يف النظم الكهربية د. اآ�ضر علي 
زكي ود. ح�ضن الكم�ضو�ضي 14، والتاأري�ش الوقائي واحلماية من ال�ضواعق د. عبداملنعم مو�ضى )97-9، 

والوقاية من اأخطار الكهرباء م. اأمري يكن وم. نعيم عد )2، والأمن الكهربائي م. �ضبحي طه 10.
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اجل�سم وخا�سة ع�سلة القلب التي يوؤدي ا�سطراب عملها اأو توقفها اإلى الوفاة ال�رشيعة، 

يحدث ذلك نتيجة مرور التيار الكهربائي خالل اأع�ساء اجل�سم املختلفة)14).

اإذا تبني ذلك فيمكن التكيز هنا على عدة اأمور – باخت�سار -:

املقاومة،  على  قدرتها  ح�سب  الإن�سان  ج�سم  يف  املوا�سع  اختالف  الأول:  الأمر 

تاأثراً  الأجهزة  اأ�سد  اأقل مقاومة يف مكونات اجل�سم وهو  له  لالإن�سان  الع�سبي  فاجلهاز 

بال�سدمة الكهربائية.

به،  اأن مقاومة اجل�سم لل�سعقة الكهربائية تعتمد على الو�سط املحيط  الثاين:  الأمر 

الكهربائي،  للتيار  التحّمل  على  الأع�ساء  قدرة  من  تزيد  اجلو  يف  الأك�سجني  فزيادة 

فال�سخ�ش يف املكان املفتوح لي�ش كال�سخ�ش يف املكان املغلق، كذلك زيادة الرطوبة 

وارتفاع درجة احلرارة تزيد يف تاأثري التيار الكهربائي على اجل�سم و�سعف مقاومته))1).

م�صاألة مهمة: �جلهد �ملنخف�س هل هو خطر �أم ل؟

ل خطراً  املنخف�ش ل ي�سكِّ الكهربائي  اأن اجلهد  للقارئ  من خالل ما �سبق قد يظهر 

اأن ذلك  يوؤكدون  الباحثني  اأن  له، غري  به عند مالم�سته  قد ل يح�ش  لأنه  اجل�سم  على 

والأحداث  التجارب  بع�ش  )مانويالف(  ذكر  فقد  اإطالقه،  املفهوم غري �سحيح على 

ب�سبب تعر�سهم جلهد  اإعاقتهم  اأو  اإلى وفاتهم  اأدت  الأ�سخا�ش  التي وقعت مع بع�ش 

كهربائي منخف�ش، مما يعد جهد غري خطر لدى املخت�سني.

)14) انظر التاأري�ش الوقائي واحلماية من ال�ضواعق د. عبداملنعم مو�ضى 92.
))1) انظر املرجع ال�ضابق 102.
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املطلب اخلام�ص: احرتاق الإن�شان ب�شبب الكهرباء:

ميكن حتديد �سبب ا�ستعال النار يف اجل�سم اأو يف املكان الذي يتعر�ش للتيار الكهربائي 

من خالل اأمرين:

الأول: احلرائق ب�شبب الكهرباء:

ذكر املخت�سون يف علم الكهرباء باأن احلرائق التي يعود �سببها للتيار الكهربائي املار يف 

التمديدات والأجهزة الكهربائية حت�سل عندما ت�سخن النواقل الكهربائية يف التمديدات 

بهذه  املحيطة  املواد  ا�ستعال  نقطة  اإلى  درجة حرارتها  وترتفع  الكهربائية  والتجهيزات 

النواقل، وقد تذوب العوازل )البال�ستيك املحيط بالناقل( وحتتق وت�سقط على مواد 

قابلة لال�ستعال، وميكن اأن حت�سل حرائق ب�سبب �رشارات اأو اأقوا�ش كهربائية تقفز خارج 

اجلهاز الكهربائي وت�سقط على مواد قابلة لال�ستعال، كما قد يت�سبب �سعف التاأري�ش 

يف مقاومة القدرة الكهربائية يف ال�سواعق فيوؤدي اإلى احتاق املواد القابلة لال�ستعال 

يف منطقة التفريغ الكهربائي))1).

الثاين: ا�شتعال النار يف الإن�شان ب�شبب الكهرباء:

الرئي�سة  العوامل  من  عدد  فيه  يزيد  بالكهرباء  الإن�سان  تاأثر  اأن  �سبق  فيما  ذكرنا 

اإلى  ب�سيطة  بالكهرباء من حروق  الإ�سابة  الناجت عن  ال�رشر  يتفاوت  لذلك  والثانوية، 

حروق �سديدة.

))1) انظر الوقاية من اأخطار الكهرباء املهند�ش اأمري يكن واملهند�ش نعيم عد 31.
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املختلفة،  املواد  يف  مروره  على  تدل  اآثار  ثالثة  الكهربائي  للتيار  اأن  هنا  يذكر  ومما 

وهي: الأثر احلراري والأثر الكيميائي والأثر املغناطي�سي، واأ�رشار الكهرباء يف ج�سم 

الإن�سان هي حروق ب�سبب الأثر احلراري وقد ت�سل اإلى ا�ستعال النار باجل�سم بح�سب 

لال�ستعال،  باجل�سم وكونها عر�سة  الكهرباء  ات�سال  احلراري وح�سب مكان  الأثر  قوة 

ويوؤدي الأثر الكيميائي اإلى حتلل الدم واخلاليا الع�سبية خا�سة اإذا كان التيار الكهربائي 

تياراً م�ستمراً)17).

املطلب ال�شاد�ص: موت الإن�شان ب�شبب الكهرباء

وتو�سيفه  بالكهرباء،  الإن�سان  �سبب موت  هو  فيه  التحقيق  ينبغي  ما  اأهم  من  لعل 

الفني، ملا يتتب على معرفته وحتديده من حتديد نوع العتداء احلا�سل للم�ساب به 

من �سخ�ش اآخر.

اختلف تف�سري علماء هذا الفن يف حتديد �سبب وفاة الإن�سان بالكهرباء، ويتحدثون بني يدي 

ذلك عن ج�سم الإن�سان واأنه مكون من جهازين ع�سبيني، يعمالن باأوامر ت�سدر من الدماغ، 

اأحدهما جهاز اإرادي وهو الذي ينفذ ما يريده الإن�سان كرفع اليد وامل�سي والتحرك.

يقوم  الذي  وهو  الإن�سان  حياة  طوال  ونهاراً  لياًل  يعمل  اإرادي  ل  الثاين  واجلهاز 

بتحريك القلب واملعدة ليوؤديا عملهما.

ومرور التيار الكهربائي يوؤثِّر مبا�رشة على هذين اجلهازين ورمبا عطلهما عن العمل 

مقاومة  ومدى  و�سعفه  التيار  قوة  من  ذكرناه  اأن  �سبق  ما  على  النتائج  وتتوقف  نهائياً، 

)17) انظر املرجع ال�ضابق 22-21.
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اجل�سم له ومدة بقائه فيه)18).

لكن مل ي�ستطع الباحثون يف هذا املجال حتديد اأي الأع�ساء عند الإن�سان يبداأ يف 

الإ�سابة بالتيار الكهربائي هل هو جمموعة القلب والأوعية الدموية كلها؟

اأم الع�سلة القلبية؟ اأم جهاز التنف�ش؟

الطب يف  اأهل  الكهربائي مهم لدى  بالتيار  الذي ي�ساب  لأن حتديد اجلهاز الأويل 

امل�ساعدة على اإنقاذ امل�ساب بالتيار الكهربائي واملحافظة على �سحته)19).

وغالب الباحثني يح�رش وفاة الإن�سان ب�سبب الكهرباء يف ثالثة اأ�سباب متفق عليها، وهي:

ال�سدة  ذي  الكهربائي  للتيار  املبا�رش  املرور  ب�سبب  اللييفي  القلب  ارجتاف  الأول: 

الكافية من خالله.

وي�ساب  اليدين  طريق  عن  القلب  اإلى  كهربائي  تيار  مير  عندما  اأنه  ذلك:  واإي�ساح 

اإذا  ولذلك  الطبيعي،  ب�سكلها  اجل�سم  اأنحاء  �سائر  اإلى  الدم  �سخ  عن  تعّطله  برع�سة 

مدت اليد اإليه فاإن ع�سالت الكف تتقل�ش مم�سكة بقوة وب�سورة ل اإرادية مب�سدر التيار 

الكهربائي في�ستمر مرور التيار به حتى ينقطع التيار اأو يبعد ال�سخ�ش املكهرب.

الثاين: توقف التنف�ش، اأو الختناق، ويح�سل ذلك ب�سبب تقل�ش ع�سالت ال�سدر 

لدى مرور التيار، وقد ي�سل مركز ال�سيطرة على التنف�ش فتتوقف ع�سالت ال�سدر عن 

�لتقل�س و�النب�شاط.

من  بع�ش  موت  اأثبتت  الدرا�سات  بع�ش  اأن  وذلك  الفزع،  اأي  ال�سدمة،  الثالث: 

)18) انظر اأخطار التيار الكهربائي وتاأثريه على ج�ضم الإن�ضان للمهند�ش زكوان حممد تنبكجي 129.
)19) انظر الكهرباء والإن�ضان ملانويالف 149-148.
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ي�سابون بالتيار الكهربائي ب�سبب الفزع الذي اأ�سابهم ب�سببه)20).

كل  ذكره  ما  كرثة  ورغم  ودرا�سات،  جتارب  اأثبتته  الأ�سباب  هذه  من  �سبب  وكل 

اأم  القلب  اأوًل  ي�ساب  اأيهما  املخت�سني يف  بني  م�ستمراً  اجلدل  يزال  فال  يراه  ملا  راأي 

التنف�ش)21).

)20) انظر املرجع ال�ضابق 147-148، واأخطار التيار الكهربائي م. زكي تنبكجي 130-129.
)21) انظر املرجع ال�ضابق 0)1.
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املبحث الثاين
القتل بالكهرباء وتو�سيفها الفقهي

املطلب الأول: �شور متوقعة للقتل بالكهرباء

من املنا�سب قبل تو�سيف القتل بالكهرباء من الناحية الفقهية اأن منّثل ببع�ش ال�سور 

املحتملة بالقتل بالكهرباء، مع اأن ذلك موكول اإلى النظر الآين يف كل حالة لكن ميكن 

افتا�ش القتل بالكهرباء يف �سور كثرية اأذكر منها ما يلي:

1- اأن يعمد اإلى مع�سوم فيعر�سه اإلى تيار كهربائي بقوة تقتل غالباً – ح�سب الن�سب 

التي �سبق ذكرها – فيموت ب�سبب ذلك.

اإلى مع�سوم يعلم �سعف ج�سمه وعدم قدرته على التحّمل فيعّر�سه  اأن يعمد   -2

ب�سببها وعدم قدرة  الن�سبة املقّدرة للقتل غالباً، فيموت  تيار كهربائي دون  اإلى 

ج�سمه على التحّمل.

3- اأن يعمد اإلى مع�سوم فيعّر�سه اإلى تيار كهربائي �سعيف ل يقتل غالباً لكن ميتنع 

اإنقاذ نف�سه، فيموت ب�سبب  اأو ل ي�ستطيع  اإنقاذ نف�سه  اأو تكينه من  اإ�سعافه  مع 

ذلك.

4- اأن ي�سع جهازاً كهربائياً ي�ستخدمه النا�ش عادة كربادات مياه ال�رشب دون تاأري�ش 

لها، فيوؤدي ذلك اإلى وجود تيار كهربائي ميوت ب�سببه مع�سوم.

5- اأن يتك جهازاً كهربائياً مما يبقى فيه �سحنات من الكهرباء ال�ساكنة بعد اإغالقه دون 
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اإفراغها يف الأر�ش اأو غريها، فيتعّر�ش لها مع�سوم فيموت ب�سبب ذلك.

6- اأن يتك معدات اأو اأجهزة اأو اأ�سالكاً لها احتكاك بالتيار الكهربائي دون حمايتها 

اأو و�سع حتذير عليها.

7- اأن ي�ستخدم التيار الكهربائي ذو القوة التي تقتل غالباً يف حماية بيته اأو نف�سه، 

فيموت ب�سبب ذلك مع�سوم، كما يفعل بع�ش النا�ش عند رغبته حماية بيته من 

الل�سو�ش.

تنبيهه  دون  الكهربائي  للتيار  فيه  �ش  معرَّ مكان  يف  بالعمل  مع�سوماً  يكلف  اأن   -8

على ذلك، اأو حّثه على ا�ستخدام و�سائل ال�سالمة املانعة من التاأّثر بالتيار عند 

مالم�سته، فيموت ب�سبب ذلك.

9- اأن يعّر�سه لتيار كهربائي �سعيف ل يقتل غالباً، يريد اأذيته اأو اإفراغه معه، فيموت 

ب�سبب ذلك، اأو ميوت فزعاً وخوفاً من التيار الكهربائي.

من  ذلك  غري  اأو  تهدئته  اأو  عالجه،  لق�سد  �سعيف  كهربائي  لتيار  يعّر�سه  اأن   -11

الأ�سباب التي ي�ستخدمها بع�ش الأطباء، اأو لإخراج اجلن منه، فيموت ب�سبب 

ذلك.

وال�سور التي ميكن وفاة الإن�سان فيها ب�سبب تعّر�سه للتيار الكهربائي كثرية.
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املطلب الثاين: القتل بالكهرباء اإحدى �شور القتل العمد

من خالل ما �سبق يف املبحث الأول وبا�ستثناء احلالة التي ل يكون لالإن�سان دور فيها 

كال�سواعق ال�سماوية فيمكن اأن يتناول القتل بالكهرباء جميع اأنواع القتل املعتربة عند 

الفقهاء، وقد حدد الفقهاء اأنواع القتل يف ثالثة اأنواع: عمد و�سبه عمد وخطاأ.

والقتل بالكهرباء قد يكون حمتماًل لهذه الأنواع الثالثة، ونبداأ هنا بالقتل العمد، اإذ 

هو حمل البحث ملا يتتب على القول به من وجود القود.

وذكر احلنابلة للقتل العمد ت�سعة اأق�سام مع خالف يف بع�سها، واإمكان دخول بع�سها 

ما ميكن  ملعرفة  هنا  تلخي�سها  لكن ميكن  ذلك،  تف�سيل  مو�سع  هذا  ولي�ش  بع�ش،  يف 

�إذ� ثبتت فيه �رشوط �لقتل �لعمد، و�شاأذكر كل �شورة  بالكهرباء  �لقتل  �أن يخرج عليه 

واإمكانية تخريجها على القتل بالكهرباء.

يقول ابن قدامة يف ال�رشح الكبري: والعمد اأن يقتله مبا يغلب على الظن موته به عاملاً 

بكونه اآدمياً مع�سوماً وهو ت�سعة اأق�سام:

الق�سم الأول: )اأن يجرحه مبا له مور يف البدن من حديد اأو غريه، مثل اأن يجرحه 

والنحا�ش  احلديد  من  ويجرح،  يحدد  مما  معناه،  يف  ما  اأو  مب�سلة،  يغزره  اأو  ب�سكني، 

والر�سا�ش، الذهب والف�سة، والزجاج واحلجر واخل�سب والق�سب والعظم، فهذا كله 

اإذا جرح به جرحاً كبرياً فمات فهو قتل عمد، ل اختالف فيه بني العلماء فيما علمنا()22) 

ا.ه�.

الأول ل  املبحث  ما ذكرناه يف  بالكهرباء وفق  الإن�سان  املتاأمل يف موت  التخريج: 

)22) انظر ال�ضرح الكبري بحا�ضية املقنع ومعه الإن�ضاف )2/ 11-10.
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ميكن اأن يجعل القتل بالكهرباء حتت هذه ال�سورة، اإل على اإمكان اعتبار الكهرباء مثل 

مما  قريب  الكهرباء  ب�سبب  ينتج  وما  منه،  وتخرج  اجل�سم  تدخل  التي  الإبرة  اأو  امل�سلة 

ينتج عن هذه الأمور، اإذا دخلت وخرجت، ملا حتدثه من اإتالف ملا تر عليه من اأوردة 

و�رشايني قد تكون �سبباً يف الوفاة.

لكن هذا التخريج بعيد، لأن الكهرباء كما �سبق اأن ذكرنا ل ميكن اأن تقا�ش على الإبرة 

وامل�سلة وما �سابههما، لأن تاأثري الكهرباء ي�سمل اجل�سم كله، لكن اأثره اخلارجي اإمنا يظهر 

على املو�سع من اجل�سم الذي كان مما�ساً للتيار الكهربائي، ولذلك غالباً ما يرباأ املو�سع 

اإذا كان التيار �سعيفاً، ويكون عبارة عن نتة اأو برثة تزول �سيئاً ف�سيئاً.

وبناء على ذلك فال ميكن جعل القتل بالكهرباء من هذا الق�سم.

�لق�شم �لثاين: )�أن ي�رشبه مبثقل فوق عمود �لف�شطاط �أو مبا يغلب على �لظن موته 

به كاللت والكوذين وال�سندان، اأو حجر كبري، اأو يلقي عليه حائطاً اأ�سقفاً، اأو يلقيه من 

�ساهق، اأو يكرر ال�رشب ب�سغري، اأو ي�رشبه يف مقتل، اأو يف حال �سعف قوة من مر�ش 

اأو �سغر اأو كرب اأو برد اأو نحوه، وجملة ذلك اأنه اإذا قتله بغري حمدد يغلب على الظن 

ح�سول الزهوق به عند ا�ستعماله فهو عمد موجب للق�سا�ش()23) ا.ه�.

التخريج: عند التاأمل يف و�سف تاأثري الكهرباء على الإن�سان ميكن اأن يدخل �سمن 

هذا الق�سم اإحدى احلالت التي مثلنا بها على القتل بالكهرباء وهي: ما لو عّر�سه لتيار 

كهربائي �سعيف ل يقتل غالباً مع علمه ب�سعف ج�سمه وعدم قدرته على التحّمل ملر�سه 

اأو كربه اأو �سغره، فيمكن اأن يعد قتله من هذا الق�سم.

)23) انظر ال�ضرح الكبري بحا�ضية املقنع ومعه الإن�ضاف )2/ 14-)1.
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الق�سم الثالث: )األقاه يف زبية اأ�سد، اأو اأنه�سه كلباً اأو �سبعاً اأو حّية، اأو األ�سعه عقرباً 

من القواتل ونحو ذلك؛ فقتله، فيجب به الق�سا�ش()24) ا.ه�.

اإل على  بالكهرباء وبني هذا الق�سم،  التخريج: ل يظهر يل وجود عالقة بني القتل 

قيا�ش ال�سعق بالكهرباء على ل�سعة العقرب اإذا كان التيار الكهربائي �سعيفاً لكنه يقتل 

ل�سعف اجل�سم على مقاومته، وهو حمل تاأمل.

الق�سم الرابع: )اإذا األقاه يف ماء يغرقه، اأو نار ل ميكنه التخّل�ش منها؛ اإما لكرثة املاء 

والنار، واإما لعجزه عن التخل�ش؛ ملر�ش اأو �سعف اأو �سغر، اأو كونه يف حفرة ل يقدر 

على ال�سعود منها، ونحو هذا، اأو األقاه يف بئر ذات نف�ش، فمات عاملاً بذلك، فهذا كله 

عمد، لأنه يقتل غالباً())2) ا.ه�.

التخريج: ميكن اأن تعد بع�ش �سور القتل بالكهرباء �سمن هذا الق�سم، وهي: ما اإذا 

عّر�سه اإلى تيار كهربائي �سعيف ل يقتل غالباً لكن ميتنع من اإ�سعافه اأو تكينه من اإنقاذ 

القاتل  علم  مع  ذلك،  ب�سبب  فيموت  نف�سه،  اإنقاذ  ي�ستطيع  ل  مكان  كان يف  اأو  نف�سه 

بذلك، فيمكن اأن ينزل على هذه ال�سورة، اإذا اعتربنا اأن موته هنا ب�سبب امل�ساعفات 

وعدم اإ�سعافه ولي�ش ب�سبب الكهرباء، لإمكانية اإنقاذه اأو اإ�سعافه.

حتى  خ�سيتيه  ع�رش  اأو  واأنفه  فمه  �سد  اأو  غريه  اأو  بحبل  )خنقه  اخلام�ش:  الق�سم 

مات())2).

القتل  حمل  ميكن  ما  اأقرب  هو  العمد  القتل  اأق�سام  من  الق�سم  هذا  لعل  التخريج: 

)24) انظر ال�ضرح الكبري بحا�ضية املقنع ومعه الإن�ضاف )2/ 19-18.
))2) انظر ال�ضرح الكبري بحا�ضية املقنع ومعه الإن�ضاف )2/ 22.
))2) انظر ال�ضرح الكبري بحا�ضية املقنع ومعه الإن�ضاف )2/ 24.
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بالكهرباء عليه، وذلك اأننا ذكرنا فيما �سبق غالب الباحثني يرجعون املوت بالكهرباء اإلى 

ثالثة اأنواع اأحدها: الختناق، وهو هذا الق�سم من اأق�سام القتل العمد.

اأثبت  اإذا  باخلنق،  القتل  من  �سورة  بالكهرباء  القتل  اعتبار  فيمكن  ذلك  على  وبناء 

اجلهاز  هو  ج�سمه  يف  تلف  ما  اأول  واأن  الختناق،  ب�سبب  مات  املقتول  اأن  الأطباء 

التنف�سي، كما �سبق اإي�ساحه.

الق�سم ال�ساد�ش: )اإذا حب�سه ومنعه الطعام اأو ال�رشب حتى مات جوعاً وعط�ساً يف 

مدة ميوت يف مثلها غالباً فعليه القود لأن هذا يقتل غالباً()27).

التخريج: ميكن اعتبار بع�ش ال�سور التي ذكرناها على القتل بالكهرباء داخلة حتت 

هذا الق�سم من القتل العمد، ومنها: ما اإذا عّر�سه اإلى تيار كهربائي �سعيف ل يقتل غالباً 

لكن امتنع من اإ�سعافه اأو تكينه من اإنقاذ نف�سه، فمات ب�سبب ذلك.

الق�سم ال�سابع: )اإذا �سقاه �سماً ل يعلم به، اأو خلطه بطعام فاأطعمه، اأو خلطه بطعامه 

فاأكله وهو ل يعلمه، فمات فعليه القود اإذا كان مثله يقتل غالباً(.

الق�سم الثامن: )اأن يقتله ب�سحر يقتل غالباً فيلزمه القود، لأنه قتله مبا يقتل غالباً فاأ�سبه 

قتله بال�سكني(.

الق�سم التا�سع: )اأن ي�سهدا على رجل بقتل عمد اأو زنا اأو ردة فيقتل بذلك ثم يرجعا 

الويل  اأو يقول ذلك  قتله  اأو يقول احلاكم علمت كذبهما وعمدت  قتله  ويقول عمدنا 

فهذا كله عمد حم�ش()28).

)27) انظر املرجع ال�ضابق )2/ )2.
)28) انظر املرجع ال�ضابق )2/ )31-2.
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التخريج: ل يظهر عالقة بني هذه الأق�سام الثالثة وبني القتل بالكهرباء.

فظهر من خالل ما �سبق بيانه اأن اأقرب اأق�سام العمد اإلى القتل بالكهرباء هو الق�سم 

اأنه مات ب�سبب  اإذا ثبت لدى اأهل الطب من خالل فح�ش القتيل  الرابع وهو اخلنق، 

تعّطل الرئتني عن التنف�ش ما اأدى اإلى اختناقه.

هل يعد �لقتل بالكهرباء ق�صمًا جديدً�:

اأنه ميكن عد القتل بالكهرباء ق�سماً م�ستقاًل من اأق�سام القتل  لكن الذي اأرجحه هنا 

العمد، وذلك لأنه م�ستقل عن غالب الأق�سام ال�سابقة ووجه ال�سبه بينه وبينها لي�ش بالأمر 

اإذا اعتربنا ذلك مع ما �سبق ذكره يف اأن الباحثني مل ي�ستطيعوا حتديد  املوؤكد، خا�سة 

�سبب املوت بالكهرباء واأنه قد يكون من جمموع الأمرين: تلف القلب الذي ينتج عنه 

جمود الدم وما يتبعه والختناق الناجت عن تعّطل الرئتني.

املطلب الثالث: القتل بالكهرباء اإحدى �شور القتل غري العمد

اإما لق�سد  اأن يق�سد اجلناية مبا ل يقتل غالباً فيقتل،  قال ابن قدامة: )و�سبه العمد: 

�لعدو�ن عليه، �أو لق�شد �لتاأديب له، في�رشف فيه، كال�رشب بال�شوط، و�لع�شا و�حلجر 

اأو يقتله ب�سحر ل يقتل غالباً، و�سائر  اأو يلقيه يف ماء ي�سري،  اأو يلكزه بيده،  ال�سغري، 

ما ل يقتل غالباً، اأو ي�سيح ب�سبي اأو معتوه وهما على �سطح في�سقطان، اأو يغتفل عاقاًل 

في�سيح به في�سقط، فهو �سبه عمد اإذا قتل، لأنه ق�سد ال�رشب دون القتل()29).

عند التاأمل يف �سورة القتل �سبه العمد التي ذكرها ابن قدامة هنا: فاإنه ميكن حمل 

)29) انظر املرجع ال�ضابق )2/ )37-3.
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القتل بالكهرباء على القتل �سبه العمد يف عدة �سور، منها:

�سه لتيار كهربائي �سعيف ل يقتل غالباً، يريد اأذيته اأو اإفزاعه معه، فيموت  1- اأن يعرِّ

ب�سبب ذلك، اأو ميوت فزعاً وخوفاً من التيار الكهربائي.

�سه لتيار كهربائي �سعيف لق�سد عالجه، اأو تهدئته اأو غري ذلك من الأ�سباب  2- اأن يعرِّ

التي ي�ستخدمها بع�ش الأطباء، اأو لإخراج اجلن منه، فيموت ب�سبب ذلك.

اأو  بيته  حماية  يف  غالباً  تقتل  التي  القوة  ذي  الكهربائي  التيار  ي�ستخدم  اأن   -3

نف�سه، فيموت ب�سبب ذلك مع�سوم، كما يفعل بع�ش النا�ش عند رغبته حماية بيته من 

الل�سو�ش.

فجميع هذه ال�سور ميكن اعتبارها من القتل �سبه العمد، اإذا ثبت عدم ق�سد القتل 

يف جميع ذلك.

املطلب الرابع: القتل بالكهرباء اإحدى �شور القتل اخلطاأ

قال ابن قدامة: )واخلطاأ على �رشبني:

مع�سوم،  اإن�سان  اإتالف  اإلى  فيوؤول  فعله  له  ما  ويفعل  ال�سيد،  يرمي  اأن  اأحدهما: 

فعليه الكفارة والدفع على العاقلة بغري خالف.

ال�رشب الثاين: اأن يقتل يف دار احلرب من يظنه حربياً ويكون م�سلماً، اأو يرمي اإلى 

�سف الكفار في�سيب م�سلماً، اأو يتت�ش من الكفار مب�سلم، ويخاف على امل�سلمني اإن مل 

يرمهم فريميهم، فيقتل امل�سلم، فهذا جتب به الكفارة()30).

)30) انظر املرجع ال�ضابق )2/ 40-39.
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الكهرباء  يف  خا�سة  اخلطاأ،  القتل  على  بالكهرباء  القتل  �سور  بع�ش  حمل  ميكن 

ال�ساكنة، ومن اأمثلة ذلك:

1- اأن ي�سع جهازاً كهربائياً ي�ستخدمه النا�ش عادة كربادات مياه ال�رشب دون تاأري�ش 

لها، فيوؤدي ذلك اإلى وجود تيار كهربائي ميوت ب�سببه مع�سوم.

2- اأن يتك جهازاً كهربائياً مما يبقى فيه �سحنات من الكهرباء ال�ساكنة بعد اإغالقه 

دون اإفراغها يف الأر�ش اأو غريها، فيتعّر�ش لها مع�سوم فيموت ب�سبب ذلك.
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املبحث الثالث
النظر الق�سائي يف القتل بالكهرباء

ما �سبق احلديث عنه يف املبحثني ال�سابقني يعترب ت�سخي�ساً علمياً وفقهياً مل�ساألة ا�ستخدام 
اإلى  بالكهرباء يختلف من حالة  القتل  القتل؛ لكن مو�سوع  الكهرباء و�سيلة من و�سائل 
�أخرى، ح�شب تو�فر �رشوط �لقتل �لعمد و�نعد�مها يف كل حالة، ي�شاف �إلى ذلك �أهمية 
النظر يف عدة اأمور ميكن من خاللها درا�سة اأي نازلة فيها جناية ا�ستخدمت فيها الكهرباء، 

لتحديد نوعية القتل لينزل يف اأي حالة من احلالت الثالث املعتربة عند الفقهاء.
كما اأن هذه الأمور تعد خال�سة ملا �سبق ذكره يف املبحثني ال�سابقني، وهي:

اأنفه، كتعر�سه ل�ساعقة كهربائية  اأن الإن�سان قد ميوت ب�سبب الكهرباء حتف  اأوًل: 
من ال�سماء، لي�ش له دور يف جلبها ول منعها.

ثانياً: اأن من القتل بالكهرباء ما ل يكون لالإن�سان دور �رشيح فيه، بل هو من الإهمال 
غري املتعمد، مثل: ما يتبقى يف الأجهزة الكهربائية من كهرباء �ساكنة كان ينبغي عليه 
تفريغها، ومنها ما يكون ب�سبب التفريط، مثل اإهمال التاأري�ش يف الأجهزة التي حتتاج 

اإلى تاأري�ش كربادات املياه ونحوها.
ثالثاً: اأن الكهرباء قد ل تكون �سبباً مبا�رشاً يف وفاة الإن�سان، بل توؤدي اإلى موته ب�سبب 
اآخر، كاأن يتعر�ش لتيار كهربائي �سعيف ل يقتل مثله، لكنه يعّر�سه لفقدان التوازن وهو 

يف مكان مرتفع في�سقط فيموت ب�سبب �سقوطه.
رابعاً: اأن هناك مقداراً حمدداً من التيار الكهربائي ل ميكن احلياة معه اإطالقاً، مهما كانت 

قدرة الإن�سان وهو ما جتاوز 211 اأمبري من التيار املتناوب، و311 من التيار امل�ستمر.
دائم وغري  بالكهرباء، لأن ذلك مو�سع جدل  املوت  مباهية  خام�ساً: ل ميكن اجلزم 
ب�سبب  اأو  القلب  تلف  ب�سبب  اإما  موت  عن  يخرج  ل  وهو  املخت�سني،  بني  من�سبط 
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الختناق، اأو ب�سبب ال�سدمة الفزعية.
خام�ساً: اأنه ينبغي عند حتديد نوعية املوت بالكهرباء اأخذ راأي اأهل الخت�سا�ش من 

الفيزيائيني والكهربائيني والأطباء املخت�سني.
�ساد�ساً: اأن القتل بالكهرباء يدخل �سمن اأنواع القتل الثالثة: العمد و�سبه العمد واخلطاأ.

�سابعاً: اأنه ميكن اعتبار املوت ب�سبب الكهرباء ق�سماً م�ستقاًل ي�ساف اإلى اأق�سام القتل 
العمد التي ذكرها الفقهاء، وميكن اعتباره �سورة من القتل باخلنق الذي هو اأحد اأق�سام 

القتل العمد التي ن�ش عليها الفقهاء.
ثامناً: اأن هناك تاأثريات للكهرباء على اجل�سم امل�ساب قد ل يكون لها دور كبري يف 

وفاته، كاحتاقه اأو جتّمده اأو نحو ذلك، بل قد تكون حدثت بعد موته.
فينبغي عليه  لتيار كهربائي  اإن�سان  فيها  النظر يف حادثة تعر�ش  يريد  اأن من  تا�سعاً: 

النظر يف خم�سة اأمور هي:
1- قوة التيار الكهربائي الذي تعّر�ش له امل�ساب، ونوعيته.

2- مدى قدرة امل�ساب على اإنقاذ نف�سه اأو م�ساعدته من اأ�سخا�ش اآخرين.
3- مكان ات�سال التيار الكهربائي باجل�سم.

4- قوة اجل�سم و�سحته، ومدى مناعته �سد التيار الكهربائي.
5- املكان الذي وقع فيه الت�سال بالكهرباء، ومدى وجود موؤثرات اأخرى، قد تزيد 

اأو تخفف من تاأثره بالكهرباء.
6- �سوؤال اأهل الت�رشيح عن اأي اأجزاء اجل�سم تلف اأوًل.

وبعد النظر يف ذلك كله ي�ستطيع الفاح�ش اأن يعرف نوع القتل بالكهرباء، واحلكم 
على الفاعل ح�سب ذلك.

هذا ما ظهر من خالل البحث يف هذه امل�ساألة، واهلل �سبحانه وتعالى اأعلم، و�سلى 
اهلل على نبينا حممد واآله و�سحبه و�سلم.


