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 مقدمةال
وشلط  لنلا إلل  رلطا ا المسلم يم   وهلدانا وجعلنا مسللمين    الحمد هلل الذي أوضح لنا معالم الدين

ح لو  المم اضلين   وأشلأد أن ل إللا إل اهلل المللق الحل  المبلين   وأشلأد  بلا ا حفل ملمن الدين م
 أن محمدًا عبده وطسولا األمين . 

 وبعد ...
من يماطسللأا طض األمانللم فلليمللفلل ن مأنللم المحامللاج مللن أجللح المأللن الحللطج وأعىهللا من لللم   وهلل  مف

الم اضللل     ملللا أنلللا يشلللمطق مللل  و لسلللان األرللليح فللل  ال رلللومم هلللو ويشلللمبح بألللا   فالمحلللام  
 ال اض  ف  م وين الجأا  ال ضائ  وا  أاط العدالم ال ضائيم . 

ح لو  ييلطه   حمل  يلتدا طسلالما نفسلا   متممنلًا علل    د وجب أن ي ون المحام  أمينًا فل ف لذا
الملل ام المحللام  بالمحاف للم عللل   مأنللم   وممجسللد هللذه األمانللم فلل ق اليمللاطت مللل مللن أجلأللا الملل 

  (1)مرلللطع معللللوم  مألللا   فالمحلللام  و يلللح علللن األرللليح فللل األسلللطاط المأنيلللم   أيلللًا  انللل   بيع
والو يلح ل يمعللدا حللد و المللا   فل ن مجللاو  هللذا الحللد  للان محلًى للمسللاكلم ال انونيللم   وذلللق ن للطًا 

للم  جسيمم قد ممعدا إل  البيلط   اللذي من م ا ط عديدج وأضطاط لما يمطمب عل  إفشاك األسطاط
ال رلومم محلح اللدفا    واللمل ام بالمحاف لم علل   لأذه المأنلم   وللم ي لن  طفلًا فل  ي ن مماطساً 

 . (2)األسطاط المأنيم واجب أ ىق  ودين  قبح أن ي ون الم امًا قانونيًا 
ملللن أجلألللا اشلللمبح بألللذه المأنلللم   وهللل   لم المللل بطسلللالما األرللليوبألللذا يجلللب أن يشلللمبح المحلللام  

ملن أسلطاطه المأنيلم شليئًا بلنن أفشل    الدفا  عن ح و  ييطه   ف ن أ ح المحلام  بواجلب األمانلم 
معانيألا   وانشلبح بنفسلا دون أن أطفل  أسلم  مبانيألا و  أهدط بذلق  طامملا   و علن مأنملا فل ف د 

يعوِّض المضطوط عما أرابا ملن  بال دط الذي  عليا ينشبح ببيطه   لذا  ان محًى لموقي  الج اك 
 ضطط عل  النحو المعمبط لذلق شطعًا وقانونًا . 

  وم ملن   لوطج السلط (3)اللم ام بال مملان واجلب أ ىقل  م مضليا مبلادر الشلطع وأمانلم المأنلم و 
لبلو  بسلطه إلل  األجنما الضلطوطج  الذي  (4)مدا امرالا اللري  بحياج الفطد ال ارم  ف وأهميما 

                                                 

علل  اللدط الم ملاط شلط  منلويط األبرلاط فل   أملين الشلأيط بلابن عابلدين المحماط  ل اممم المح  لين محملد حاشيم طد (1)
 م . 1611 -هل 1331الحلب .مرط. .الثانيم سنم    .مر ف  الباب   5/515النعمان  حنيفم مذهب أب  ف ا

    . داط النأضم العطبيم. 132(  اسم ىح المحاماج وح و  اإلنسان   د / محمد نوط شحاما ص 2)
للم    الممللوف  سللنم 3) هللل   مح يلل  / عللادح  354(  طوضللم الع للىك ون هللم الفضللىك . ألبلل  حللامم محمللد بللن حبللان البةس 

هل 1425.   الم مبم العرطيم   بيطو  .   الطابعم . سنم   313حمد معوض . ص أحمد عبد الجواد   عل  م
 م . 1666ل 

 http://vb.bip.gov.sa/showthread.php?t=9631                   (  اللم ام بالسط المأن  .        4)

http://vb.bip.gov.sa/showthread.php?t=9631


 

  

وذلللق مح يلل  مرللالحا ودفعللًا عللن حلل  نفسللا عنللد ال رللومم والم اضلل     إللل  ييللطه   أمللًى فلل 
أن  المحلام  حياج الم ملفم   لذا ف د اشمط  ف ال عامى  الحياميم   ومناح انم امًا م  حط م الم

و للان قلبللا ي للون أمينللًا  ألن ال رللماك ل يفشللون أسللطاطهم إل لمللن  للان محللًى للث للم فلل  نفوسللأم 
 .(1)وعاًك ألسطاطهم 

فوضع  لا من المعاييط والضواب  ملا يجعلح   لذا ف د اهمم  الشطيعم اإلسىميم بواجب ال ممان 
مللدوط بللين  حيللا اعمبللط  ذلللق مللن األمانللا  الملل  عللل  نحللوه الشللطع   لرللاحبا األمللين يتديللا 
أرلحابأا ب فشلائأا أو  ضليا  األسلطاط علل  أوجب  الضلمان علل  ملن  لان سلببًا فل النات   وقد 
 األمناك .  عندألنأا وديعم ال رماك دون م مض شطع ؛ إبدائأا للبيط 
ِلَأاقاح معال  : "  مةم َبي َن النَّاِت َأن َمح  ةمةوا   ِإنَّ الّلَا َين مةطة ةم  َأن مةتدُّوا  اأَلَماَناِ  ِإَل  َأه  َذا َحَ م  َواِ 

ِح ِإنَّ الّلَا ِنِعمَّا َيعِ   . (2) " ة ةم ِبِا ِإنَّ الّلَا َ اَن َسِميعًا َبِريطاً ِبال َعد 
هللذا وقللد سللايط  ال للوانين الوضللعيم مللا قططمللا الشللطيعم اإلسللىميم   فنرلل  عللل  مجللطيم اإلفشللاك 

ا  ال ارللم   ور للط ع وبللم الحللبت وم ييللد الحطيلل جعللل  لللذلق جلل اًك جنائيللًا يممثللح فلل باألسللطاط   و 
   ممناسللبًا ملل  مللا لحلل  المضللطوط مللن ضللطط  اضلل م بللا اليح لل مللدنيًا يممثللح فلل  المعللويض الللذي

 . فضًى عن الج اك المنديب  
مسئوليم المحلام  المدنيلم علن إفشلاك األسلطاط المأنيلم    ونحن إذ ا مطنا الج اك المدن  المممثح ف 

هلذا اللدطب  للبلاحثين المم ررلين فل والمنديب  ف د جعلناه موض  اهممام ماط ين الج اك الجنائ  
 . 

جللوهطه  فلل وبيانللا  هن للطًا ألهميمللا ومللا ممللت الحاجللم إللل  إ أللاط   لللذا ف للد ا مللط  هللذا الموضللو  
 ح من الف ا اإلسىم  وال انون الوضع    لي ون هذا البحا لبنلم علميلم  مضمونا وأح اما ف و 

 لجم  عنارطه وشما  فطوعا ومسائلا .   لبحوا أ ط ممس  ن اقًا ومجاًل 
وم للطيا سللوطها    مللن حيللا علل و اليللا  إللل  مواضللعأا فلل لمللنأا العلملل   للد نأجلل  فيللا الو هللذا 

م   ومنرللليح مسلللائلا الشلللطعيم ملللن  لللىح ال ملللب الف أيلللم للعلملللاك أحاديثلللا ملللن مرلللادطها األرللليل
 وقاطن  ذلق بما ي ابلا من ال واعد ال انونيم والبحوا الف أيم الوضعيم .   والف أاك

 وقد ع د  لا ال  م الماليم : 
 األول : التعريف بالمسئولية المدنية واألسرار المهنية . الفصل

 بالسر المهني وحكمته.المحامي  اللتزام والقانوني الشرعي األساس : الفصل الثاني
 . المترتب على إفشاء السر المهني المدنيالفصل الثالث : الجزاء 

                                                 

   /www.lawyers-gate.com  . المحام –م  والمحاماج ب لم األسماذ/ طجائ  ع يم حرانم المحا(  1)
 ( .53(  سوطج النساك   اليم طقم ) 2)
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 الفصل األول
 التعريف بالمسئولية المدنية واألسرار المهنية

 األولالمبحث 
  التعريف بالمسؤولية المدنية

 أواًل : المسئولية المدنية في الفقه اإلسالمي :
 المسئولية في اللغة :  -1

منألا معنل  المتا لذج    " وهل  ملطد علل  علدج معلان   حَ نَ المسئوليم ف  اللبلم ملن وذج ملن الفعلح " َسل
َ  َوال  ِإنَّ  "     فملللن األوح قوللللا معلللال  : (1)والمأديلللد  لللم  لللاة  َبَرلللطَ السَّ َوال فةلللَتاَد  ةلللحُّ أةولللللِئَق َ لللاَن َعن 
 .(2)" َمس تةولً 

َمِعلي نَ  َفَوَطبِّقَ  "ومن الثان  قولا معال :  َنَلنَّأةم  َأج  لا َ لانةوا َلَنس  . وملطد أيضلًا للدلللم (3) " َيع َملةلونَ  َعمَّ
عيمللا اإلمللام طا  "  ل للم طا  و ل للم مسللئوح عللن ط  عللل  معنلل  المتا للذج والع وبللم  مللا فلل  قولللا 

والمللطأج طاعيللم فلل  بيلل   وجأللا   ومسللئوح عللن طعيمللا   والطجللح طا  فلل  أهلللا ومسللئوح عللن طعيمللا 
 . (4)وال ادم طا  ف  بي  سيده ومسئوح عن طعيما "  ومسئولم عن طعيمأا 

 
وهذا هو المعن  المطاد ملن المسلئوليم فل   رلوص هلذا البحلا والمسلئوليم فل  معناهلا العلام هل  

 .(5)ن :" حاح أو رفم من يسنح عن أمط م   عليا مبعما " عباطج ع

                                                 

م . م ملللاط 1652هلللل /  1331.   مرللل ف  الحلبللل  .   الثانيلللم .  453/  3( ال لللاموت المحلللي  . للفيطو أبلللادي 1)
 هل . 1415.  . داط ال مب العلميم . بيطو  .  . األول   123حا    للطا ي . ص الر

 " .  31( سوطج اإلسطاك : من اليم " 2)
 " .  63   62( سوطج الحجط اليمان " 3)
( طواه الب لاطا ومسلللم ان لط : فللمح البلاطي بشللط  رلحيح الب للاطا لبلن حجللط العسل ىن  .  مللاب األح لام بللاب قولللا 4)

"   داط الطيلان للملطاا .    3133حلديا طقلم "  13  " وأ يعوا اهلل أ يعوا والطسوح وأول  األمط من م " جلل معال
 هل .  1453الثالثم 

.  مللاب اإلجللاطج   بللاب فضلليلم األميللط العللادح وع وبللم  523/  12للل رللحيح مسلللم بشللط  النللووي ليمللام النللووي       
" .   داط ال مللب العلميللم . بيللطو  .   األوللل  سللنم  1326طقللم "  الجللائط والحللا عللل  الطفلل  بالطعيللم   حللديا

 هل .  1413
 . 266( المعجم الوجي  .   مجم  اللبم العطبيم . مرط . ص 5)



 

  

 المسئولية في اصطالح الفقهاء :  – 2
 اإلسلىم   وقد عبلط الف لا (1)يم ن ال وح بنن المسئوليم عند الف أاك معن  الضمان أو المضمين 

د اسلمعمح فلدح ذللق علل  أن الف لا اإلسلىم  قل   للدللم عن معن  المتا لذج والع لابالمعبيط بأذا 
مرلللل لح الضللللمان والمضللللمين دون مرلللل لح المسللللئوليم المدنيللللم   وهللللذا يعنلللل  أن الضللللمان أو 

 . (2)المضمين ف  الف ا اإلسىم  ي ابح المسئوليم المدنيم ف  ال انون الوضع  
 .(3)هو الح م عل  الش ص بمعويض الضطط الذي أراب البيط من جأما :والضمان شرعاً 

معطيلللع الضلللمان و اك للضلللمان ن لللطًا للللوطوده علللل  علللدج معلللان م ملفلللم وقلللد معلللدد  معطيفلللا  الف أللل
   هو المطاد ف  هذا البحا .  (4)المعويض  أو بمعناه المال  

 .(5)وف  هذا المعن  ي وح الشو ان  : " الضمان عباطج عن يطامم المالع " 
 .(1)بالمثح أو ال يمم "  بدلا ويعطفا الب ال  ب ولا : " الضمان واجب الشئ أو

ف  حين مطا مجلم األح ام العدليم أن الضمان معناه : " إع اك مثح الشئ إن  ان من المثليا  
 .(3)وقيمما إن  ان ال يما  " 

 
                                                 

( المسئوليم المدنيم لل ضاج . دطاسم منريليم ومحليليم م اطنم بين الف ا اإلسلىم  وال لانون المرلطا واألن ملم العطبيلم 1)
.   / داط النأضللم  5ص  4  ألسللماذنا الللد موط / السللعيد محمللد األ مللا ي ل طحمللا اهلل ل بنللد وال للانون الفطنسلل 

 م . 1663العطبيم . ال اهطج .   األول  
( مسئوليم الباك المدنيم علن األبنلاك ال رلط . دطاسلم م اطنلم بلين الف لا اإلسلىم  وال لانون الملدن  . د/ جملاح مألدي 2)

 م . 2556ط الف ط الجامع  . األس ندطيم .   األول  سنم .   دا 23محمود األ شم . ص 
هل  1413.   داط الشطو  .   السابعم عشطج . سنم  362( اإلسىم ع يدج وشطيعم   الشيخ / محمود شلمو  ص 3)

 م . 1663/ 
 ( حيا معدد  معطيفا  الف أاك للضمان وف ًا لما يطد عليا من معان م ملفم . ان ط ف  هذا : 4)
   داط المعطفم . بيطو  . لبنان . بدون ماطيخ .  115/  16المبسو  السط س   ل    

 .   عيس  الباب  الحلب  .  326/  3ل حاشيم الدسوق  عل  الشط  ال بيط     
 م .  1653هل ل 1333.   مر ف  الباب  الحلب  . سنم  253/  2ل مبن  المحماج الشطبين      
 . مطاجعم الشيخ / هىح مريلح    مر ف  مريلح  .   داط الف ط.  312/  3ل  شاع ال نا  . البأوم      

ال لللاهطج   ال امسلللم سلللنم  .. مح يللل  عرلللام اللللدين الضلللاب  .   داط الحلللديا  353/  5( نيلللح األو لللاط للشلللو ان  5)
 م . 1663هل / 1413

 م . 1636هل / 1366.   داط المعطفم . بيطو  .   سنم  253/  1( الوجي  للب ال  1)
  منليع لجنم من  باط ديوان األح ام   داط الث افم للنشط والمو يل   41" ص  411( مجلم األح ام العدليم المادج " 3)

. معطيلب المحلام   443. ص  1عمان األطدن   دطط الح ام ف  شط  مجلم األح ام . األسماذ / علل  حيلدط ج 
 م . 1661هل / 1411  سنم فمح  الحسين  .   / داط الجيح . بيطو  .   / األول



 

  

 . (1)ويطا بعض الف أاك المحدثين أن : الضمان الم ام بمعويض مال  عن ضطط للبيط "
 ثانيًا : المسئولية المدنية في القانون الوضعي :

سمح  عليلا يأحدا ضططًا بالبيط      المدنيم مفمطض وجود   ن مأنيًا من جأمامسئوليم المحام
 .(2)فى مسئوليم لمحام دون ضطط يلح  ببيطه نميجم مرطفا  المتا ذج 

ل  عملح ييلط المشلطو الع لد أو الل هذا ومطم   مسئوليم المحام  المدنيم أيًا  لان مرلدطها ال لانون  
مملل  مللوافط شللط ا  (3)فلل  الح للم عليللا بالمضللمين أو المعللويض فلل  الجلل اك الللذي ي لل  عليللا مممللثىً 

المعمبط لا قانونًا   وبناك علل  هلذا يسلنح المحلام  علن   ئلا المممثلح فل  إفشلائا سلطًا مأنيلًا ملن 
 أسطاط مأنما المتممن عليأا   وذلق  ب ًا لل انون . 

وعيألا بننألا : المل ام الملدين ف د عطع الف لا ال لانون  المسلئوليم المدنيلم بن:  وبناء على ما تقدم
بمعلللويض الضلللطط اللللذي مطملللب علللل  إ ىللللا بلللالم ام ي للل  عليلللا   فللل ذا  لللان اللمللل ام اللللذي حرلللح 
ذا  لللان هلللذا اللمللل ام مرلللدطه العملللح ييلللط  اإل لللىح بلللا مرلللدطه الع لللد  انللل  المسلللئوليم ع ديلللم   وا 

 .(4)المشطو   ان  المسئوليم م ريطيم " 
معطيللع مسللئوليم يم للن لنللا العللام وال للاص  وليم المدنيللم بمفأومأللاعللطض لبيللان المسللئوبعللد هللذا ال

اللذي يوقعلا ال لانون علل   لح  الملدن المحام  المدنيم علن إفشلاك اإلسلطاط المأنيلم بننألا : الجل اك 
فنفشل  سلطًا ملن أسلطاطه مباشلطج أو مسلببًا ألحل  ضلططًا بلالبيط   وذللق   محام أ لح بالم املا المأنل  

نرافاً   للمضطوط   عل  النحو الذي ي ططه ال انون .  جبطًا للضطط وا 

                                                 

.   م بعلللم  بلللطين . دمشللل  .   سللللنم  1532( الف لللا اإلسلللىم  فللل  ثوبلللا الجديلللد . د / مرلللل ف  ال طقلللا . ص 1)
 م . 1613هل /  1333

.   داط المعلاطع .  3( المسئوليم المدنيم الم ريطيم والع ديم لألسماذين / حسين عامط   وعبد اللطحيم علامط . ص 2)
 م . 1636  الثانيم سنم 

.    311ص  261( ملللوج  فللل  الن طيلللم العاملللم لىلم املللا  فللل  ال لللانون الملللدن  المرلللطي .د / السلللنأوطي . بنلللد 3)
 لمجم  العلم  اإلسىم  . 

 م .1631.   داط النأضم العطبيم . سنم  421ص  363مرادط اللم ام . د / عبد المنعم فطج الردج . بند     
 .  311ص   261لىلم اما  ف  ال انون المدن  المرطا   د/السنأوطا   بند  ( موج  ف  الن طيم العامم4)
 م .  1653.   جامعم الدوح العطبيم سنم  3/  1المسئوليم المدنيم ف  م نينا  الدوح العطبيم د/سليمان مطقت   



 

  

 المبحث الثاني
 التعريف باألسرار المهنية

 أواًل : في الفقه اإلسالمي :
 األسرار المهنية في اللغة :  -1

األسطاط جم  " ِسطَّ " والسِّطة لبم : ما أ في  و مم    وهو  ىع اإلعىن   ويسمعمح 
َطاط  ننأاط وأشجاط م وح : " أس طّط ة " الحديا " ف  المعان  واألعيان   ويجم  عل  َأس  

َطاطًا" أي : أ فيما  ثةمَّ ِإنِّ    ومنا قولا معال  ف  قرم نو  ل عليا السىم ل وقوما : "  (1)ِإس 
َلن ة  َطاطاً  َأع   . (2)" َلأةم  َوَأس َطط  ة َلأةم  ِإس 

 . (3)ع م عليأاوالسِّطة : ما ي مما المطك وي فيا ف  نفسا من األموط الم  
 السر في اصطالح الفقهاء :  -2

عطَّفا مجم  الف ا اإلسىم  بننا " ما يفض  با اإلنسان إل  ر ط مسم ممًا إياه من قبح أو 
من بعد ويشمح ما حف  با قطائن دالم عل   لب ال ممان إذا  ان العطع ي مض   ممانا   

 . (4)ليأا النات " ما يشمح  روريا  اإلنسان وعيوبا الم  ي طه أن ي ل  ع
أو هو ما ي مما اإلنسان وي فيلا فل  نفسلا ول ي لل  عليلا أحلد   إملا للدف  ضلطط أو لجللب 

 . (5)أو ي ص با من يث  با دون ييطه  مرلحم 
 والمأنيم عباطج عن ورع لمن يماطت عمًى مأنيًا  المحام  وال بيب .

 ر بأنه :ويمكن لنا تعريف الس  
ا ف  نفسا أو ي فيلا علن ييلطه وي لطه أن ي لل  عليلا النلات ما يحطص الش ص عل   ممان

 حاح الضطوطج المعمبطج لذلق شطعًا   جلبًا لمرلحم أو دفعًا لمفسدج . أو إل ب ذنا 

                                                 

 . 141( م ماط الرحا  . الطا ي ص 1)
 العطبيم . ال اهطج .   داط إحياك المطاا العطب  .. " سطا " مجم  اللبم  451المعجم الوسي  . ص  -    

 " . 6( سوطج نو  : اليم طقم  "2)
 351/ 4هلل   311( لسان العطب . جماح الدين محمد بن جىح الدين بن من وط اإلفطي   المرطي   المموف  سنم 3)

 م .1664هل ل  1414    . داط رادط .   الثالثم . سنم 
العلللدد  253م   مجللللم البحلللوا الف أيلللم المعارلللطج " فملللاوا مجمللل  الف لللا اإلسلللىم  "   ص( السلللط فللل  المألللن ال بيللل4)

 هل .1414العشطون   السنم ال امسم     . 
    . داط الرميع  . الطياض     .  15( حا األ ياط عل  حف  األسطاط   عبد اإللا بن إبطاهيم بن داود   ص 5)

  هل   األول  . بمرطع يسيط ف  اللف  .1411



 

  

هللذا وقللد حللطم المشللط  إفشللاك السللط ب للح رللوطه وأشلل الا لمللا فلل  ذلللق مللن  يانللم لألمانللم   
   " بمعن  أذا  ونشط .شَ ف  واإلفشاك مردط " أَ 

ُة وا فة شة يف  " ال بط  " اشَ فَ " راحب الرحا  : قاح   . (1)  أي : ذا  وانمشط" اً وَ شة
  إذا  أللط   وهللو عللام فلل   للح  " اً وَ شةللفة  اً وَ شةللف  يَ " الشلل ك  "  اَشللفَ " وقللاح ابللن من للوط ي للاح : 

 . (2)ش ك   ومنا إفشاك الشط ف  معن  إ أاطه
 . (3)بيط م مض شطع ط البيط ونشطه بب: إ أاط   وفي اصطالح الفقه اإلسالمي
  (4)سم  "ب ح ما  ف  بالمطك  ذبًا أن يحدا " ل ولا ؛ واإلفشاك يعد روطج من ال ذب

فشاك    لمنافاما معن  األمانلم   ومن ثم فأو محطم شطعًا   والسط  يانم وهو ضد األمانم وا 
ن ؛ ألن إ أللاط الطجللح سللط ييللطه أقللبح مللاإلضللطاط بللالبيط  وأولمللا فيللا مللن إلحللا  الضللطط 

إ ألللاطه سلللط نفسلللا ألنلللا يبلللوك ب حلللدا ورلللممين ال يانلللم إن  لللان متممنلللًا والنميملللم إن  لللان 
 .   (5)مسمودعًا   وأما الضطط فطبما اسمويا فيا أو مفاضى و ىهما مذموم وهو فيأما ملوم

 ويدل على تحريم اإلفشاء باألسرار :
ِلَأاِإنَّ الّلَا َين مةطة ةم  َأن مةتدُّوا  اأَلمَ قولا معال  "   . (1)... "  اَناِ  ِإَل  َأه 

قاح ال فوي األمانم  ح ما افمطض اهلل عل  عباده فأو أمانا  الرىج وال  اج والريام وأداك 
 . (3) مم األسطاطوأو د الودائ  الدين   وأو دها الودائ  

المجللللالت باألمانللللم إل ثىثللللم مجللللالت سللللفق دم حللللطام   أو فللللطج حللللطام   أو "  قولللللا  -1
 . (3)ماح ببيط ح  " اقم ا 

                                                 

 . 455( م ماط الرحا  . الطا ي ص 1)
 . 3413( لسان العطب . لبن من وط " فشا "   ص 2)
( نضلطج النعلليم فلل  م للاطم أ للى  الطسللوح ال للطيم . إعللداد مجموعلم مللن الم مرللين ب شللطاع / رللالح بللن عبللد اهلل بللن 3)

. متسسلم داط  553/  3 حميد . إمام و  يلب الحلطم الم ل    عبلد اللطحمن بلن محملد بلن عبلد اللطحمن بلن مللو 
 الطسيلم للنشط والمو ي .

 .  15/  1"    4( طواه مسلم ف  الم دمم . باب النأ  عن الحديا ب ح ما سم  . حديا طقم "4)
( أدب اللدنيا واللدين . ملنليع أبل  الحسلن علل  بلن محملد بلن حبيلب البرلطي الملاوطدي . مح يل  / مرل ف  السلل ا . 5)

  روط الث افم . .   الأيئم العامم ل 236ص 
 " . 53( سوطج النساك : اليم طقم  " 1)
 . 131( ال ليا  . لل فوي   ص 3)
 .  213/  13  وسنن أب  داود  4343(  أ طجا أبو داود .  ماب الداب . باب ن ح الحديا . حديا طقم 3)



 

  

فدح ذلق عل  حطمم إذاعم األسطاط ونشطها ؛ ألنأا أمانم واألمانم معم ما يتممن عليا الملطك 
 وعليا فيحطم إذاعم األحاديا وأسطاط النات .      من أمواح وحطم وأسطاط

وأنللا ألعللب ملل  البلمللان  قللاح : أملل  علللّ  طسللوح اهلل  مللا طواه ثابلل  عللن أنللت  -2
فنب لن  علل  أمل    فلملا جئل  قالل  : ملا حبسلق   عثن  ف  حاجلم فسلم علينا فب

: وما حاجما   قل  : إنأا سط   قال  :   لحاجم قال ف ل  : بعثن  طسوح اهلل 
ل م بللطن بسللط طسللوح اهلل أحللد قللاح : أنللت واهلل لللو حللدث  بللا أحللد لحللدثمق بللا يللا 

 . (1)ثاب  "
 م ام المفض  إليا ب ممانا . وهذا إنما يدح عل  واجب المحاف م عل  السط وال

 في القانون الوضعي :المهنية ثانيًا : األسرار  
 .(2)"  ح ما يضط إفشاته بالسمعم وال طامم ": ع بعض الف ا ال انون  السط بننا ل د عطَّ 

 (3)"ا إلل  ييلطهما ي مما اإلنسان ف  نفسلا ول يرلط  بلبننا "ال ط فا البعض ف  حين عطَّ 
. 

 . (4)" معلومم يجب أن م ون م مومم لدا أمين السط "أو هو عباطج عن 
مللللا يعأللللد بللللا رللللاحبا إللللل  البيللللط عللللل  أنللللا سللللط ولللللو لللللم ي للللن مشللللينًا بمللللن يطيللللد أو هو:"
 .(5) ممانا"

وم  معدد هذه المعطيفا  ف نأا متدي إل  هدع واحد وهو الم ام األمين بالرلم    أيلا  لان 
ال انون   فمن حمح أمانم السط  ماأل ى  أ أمقواعد الدين سواك أ ان  مردط هذا اللم ام 
 . كفشااإل ا   ومن ثم فى يجو  لا أن يمعدا األمانم بفحف  وجب أن ي ون أمينًا 

                                                 

 .  11/253"  1323( رحيح مسلم .  ماب فضائح الرحابم . باب فضائح أنت بن مالق . حديا طقم " 1)
. طسلللالم د ملللوطاه م دملللم إلللل   ليلللم الح لللو   33( الحمايلللم الجنائيلللم ألسلللطاط المأنلللم . د / أحملللد  املللح سلللىمم   ص 2)

 م .1633جامعم ال اهطج سنم 
.   داط النأضللم . مرللط .   سللنم  353( مسللئوليم المحللام  مجللاه العميللح . د/ محمللد عبللد ال للاهط حسللين . ص 3)

 م . 1663
.   . م مبللم سلليد عبللد اهلل وهبللم   ال للاهطج   .  131يم المدنيللم للمحللام  . د/  لبللم وهبللم   للاب . ص ( المسللئول4)

 م . 1631
 م .  1633. العدد سبممبط وديسمبط سنم 43( سط المأنم. د/ ماح أبو العيد. مجلم ال انون والقمراد. السنم 5)



 

  

ملا : ومن جانبنلا يم لن لنلا معطيلع السلط المأنل  فل  مجلاح مسلئوليم المحلام  المدنيلم بننلا 
أو ا مأنللم المحامللاج ي للل  عليللا المحللام  مللن أسللطاط ييللطه أو يمرللح بعلمللا بسللبب مماطسللم

 الدفا  عن ح و  البيط وحطيامأم .ح  مما يسمل ما يفض  إليا من راحبا 
 .(1) وأطا م  جمأوط الف ا ال انون  أن مجطد األنباك بالسط يعد إفشاكً 

سط المأن  مم  لف  دائطج الج اك المدن  الذي يمطمب عل  اإلفشاك بااإلنباك ومن ثم فيد ح 
 ضططًا بالبيط . سبب

 .(3)ف  مداه مشينًا   ولو لم ي ن  (2)يسموي ف  ذلق أن ي ون الضطط ماديًا أو معنوياً و 
نبللاك بالسللط إفشللاك ولللو  للان ذلللق شللائعًا عنللد ول للد موجللا ال ضللاك الفطنسلل  نحللو اعمبللاط اإل

   (4)ف ذا من د لدا جمأوط النات ف لد  الل  علن السلط رلفما  بيد أنا ييط مت د   النات 
 للمسئوليم ال انونيم .    سبباً بالسط يعد  ومن ثم ف ن النبن

ملن دائلطج األ لى  إلل   م1315هذا وقلد انم لح أملط المحاف لم علل  السلط المأنل  فل  علام 
ملن قلانون الع وبلا  الفطنسل    حيلا  333وذللق بم مضل  الملادج   دائطج الواجب ال لانون  

 .(5)طد واجبًا أ ىقياً أربح اللم ام ب ممان السط المأن  الم امًا قانونيًا وليت مج
وقللد ن للح الم للنن المرللطي ذا  المللادج إللل  قللانون الع وبللا  المرللطي وذلللق بم مضلل  المللادج 

َُ بذلق ع وبا   315  . (1)الج اك ال انون  لمن أفش  سطًا مأنياً محدودًا
 وقد موامط النص عل  اللم ام ب ممان السط المأن  ف  ال وانين اإلجطائيم المدنيم .

                                                 

.   داط الف لللط العطبللل    مرلللط سلللنم  262د . ص ( جلللطائم العملللداك علللل  األشللل اص واألملللواح . د / طكوع عبيللل1)
 33م   وان ط ال ىع حوح هذه المسنلم : الحمايم الجنائيم ألسطاط المأنم . د/ أحمد  امح سىمم   ص 1635

 م .1633  طسالم د موطاه م دمم إل   ليم الح و  جامعم ال اهطج   سنم 
  المسللئوليم الجنائيللم لل بيللب فلل  الن للام  262عبيللد . ص ( جللطائم العمللداك عللل  األشلل اص واألمللواح . د / طكوع 2)

 هل .1411    . األول  سنم  54السعودي . وجيا محمد  ياح   ص 
( الحمايلم الجنائيللم لسللط المأنللم فلل  الشللطيعم اإلسللىميم وال لوانين الوضللعيم وم بي امأللا فلل  بعللض الللدوح العطبيللم بحللا 3)

الماجسميط ف  العدالم الجنائيم . إعداد / أسامم بن عمط بلن محملد م دم اسم ماًل لمم لبا  الحروح عل  دطجم 
 م 2554هل/1424. جامعم نايع العطبيم للعلوم األمنيم.  ليم الدطاسا  العليا. الطياض31عسيىن. ص

فشاته ف  الف لا اإلسلىم   262( جطائم العمداك عل  األش اص واألمواح . د / طكوع عبيد . ص 4)    ممان السط وا 
 م . 1663هل ل 1413    داط النفائت     األول  سنم  13د / شطيع بن أدوح بن إدطيت . ص . 

 . 135المسئوليم المدنيم للمحام  . د/  لبم وهبم   اب   ص مشاط إليا ف  ( 5)
 .  135( المسئوليم المدنيم للمحام  . د/  لبم وهبم   اب   ص 1)



 

  

المعلدح بال للانون   م 1633لسلنم  13مللن ذللق قلانون المحاملاج طقللم   المعدللم لألا  وال لوانين
منللا  25حيللا نللص فلل  المللادج م   2553لسللنم  163م   وال للانون طقللم 1634لسللنم  223

 عل  أنا :
" ل يجللو  للمحللام  الللذي ي يللد اسللما فلل  جللدوح المحامللاج أن يلل اوح المأنللم إل بعللد حلللع 

أقسللم بللاهلل الع لليم أن أمللاطت أعمللاح المحامللاج بالشللطع واألمانللم  اليمللين بالرلليبم الماليللم :
 حمطم الدسموط وال انون " أوالسم ىح وأن أحاف  عل  سط مأنم المحاماج وم اليدها وأن 

سلالع اللذ ط ملن قلانون المحاملاج  15بالمادج طقم بال ممان  ما أ د الم نن المرطي اللم ام 
عن أداك الشأادج عن الوقائ  أو المعلوما  الم  علم بأا " عل  المحام  أن يممن  : ب ولا 

 رلد اطم لاب بإل إذا  لان ذ طهلا للا   عن  طي  مأنما إذا  لب منلا ذللق ملن أبلبألا إليلا 
 .   (1)" جنايم أو جنحم

 كما نص في ذات القانون على أنه :

نلا إبلداكها " عل  المحام  أن يحمف  بما يفض  با إليا مو لا من معلوما  ملالم ي للب م
 . (2)للدفا  عن مرالحا ف  الدعوا "

حيلا نلص   م 1654المنع د ف  مدينم مونا و عام     ما أ د هذا اللم ام المتممط الدول 
ن يفشلل  سللطًا امرللح بللا عللن أ" ل يجللو  للمحللام  : فلل  المللادج الثالثللم عشللطج منللا عللل  أنللا 

يمملد إلل  معاونيلا ملن المحلامين  وهلذا الواجلب   طي  عملا  محام ولو بعد انمأاك مو يللا 
 . (3)والمو فين "

ومممللد مسللئوليما عللن  للح مللن   وهللذا يعنلل  أن المحللام  يسللنح عللن إفشللاك أسللطاطه المأنيللم 
شطافا من المحامين والعاملين لديا .   ي ض  لسل ما وا 

ك وبالم اطنم بين الف ا اإلسىم  وال انون الوضع  يمضح لنا أنأما يمف ان فل  مجلطيم اإلفشلا
ولو لم   ومحطيما    ما أنأما يمف ان ف  حا األمناك عل  ضطوطج المحاف م عل  األسطاط 

ل يحملاج إلل  األسلطاط ن  مملان ؛ أل اعل  أمينا علدم البلو  بألقد شط  راحب السط ي ن 
 فأو أمط مفمطض شطعًا وقانونًا .   لب 

   فل  ذللق  واححلن واألالعطع الجلاطي وملا اعملاد عليلا النلات أو دلل  عليلا ال لطائبحسب و 
 . (4) فما عده النات سطًا  ان  ذلق دون حاجم إل   لب  ممانا

                                                 

نون المحاماج معل ًا عليا بنحدا األح ام . إعلداد د/ أحملد إبلطاهيم ع يلم ( طاج  : مجموعم المشطيعا  المرطيم   قا1)
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 الفصل الثاني
 

اللتزام المحامي بالسر المهنى قانوني األساس الشرعي وال
 وحكمته
 

 ويشتمل على مبحثين :

 
المبحثثث األول : األسثثاس الشثثرعي والقثثانوني اللتثثزام المحثثامي 

 بالسر المهني .
 

حث الثاني : الحكمة الشرعية والقانونية مثن كتمثان األسثرار المب
 المهنية .



 

  

 المبحث األول
 األساس الشرعي والقانوني اللتزام المحامي بالسر المهني

 أوالً : فى الفقه اإلسالمي : 

و يح بال رومم والمو يلح معنلاه : إقاملم الشل ص ييلطه م لام نفسلا فل   المحام يم ن ال وح بنن 
 . (1)م اض  ال رومم وال

مأنل  سلبب ضلططًا بالمو لح فل  حلدود هلذه الو اللم    ن  ومن ثم فيسنح المحام  مدنيًا عن  ح   ل
وهو يسنح مسئوليم ع ديم عن  ح إ ىح بنح ام الع د الذا جطا بينا وبين مو لا    ذلق يسلنح 

 و الم . ولو لم ي ن منرورًا عليا ف  ع د ال  مسئوليم م ريطيم عن  ح واجب ي ططه المشط  
اإل لىح بنح لام  وبناك عل  هذا ف ن مسئوليم المحام  المدنيم عن إفشاك األسطاط المأنيلم منا ألا

 وذلق بناك عل  األمانم المفمطضم ف  الو يح . ؛ م ريط ف  الم ام عام قططه المشط  ال الع د أو
بلنن مسللئوليم  فالمحلام  أملين عللل   لح مللا يوضل  محلل  يلده ومرللطفا   للذا ي للطط الف لا اإلسللىم 

  ألن يللد المحللام  متممنللم (2)المحلام  عللن السللط المأنلل  هلل  مسللئوليم يللد وليسلل  مسللئوليم ع للد 
عل  أسطاط مو لا واليد هنا عل  سبيح المجا  بمعن  مم نا من ال ى  عليأا أو علما بأا عن 

  طي  من اسمودعأا إياه . 
فلل ن هللذا الئممللان يشللمح الو الللم مللن ولمللا  انلل  يللد المحللام  متممنللم عللل  مللا اسللمودعا المو للح 

حيا قياما م ام الو يح ف  المرطع األمين   والوديعم من حيلا حفل  الشليئ الملود  لديلا وهملا 
جوهطا مسئوليم المحلام  المدنيلم علن األسلطاط المأنيلم ويعلدا أساسلًا شلطعيًا وقانونيلًا لىلمل ام بالسلط 

 المأن  من وجأم ن طنا . 
سلواك أ لان   علن الم رليط  يلاً ه المسلئوليم أن يلد المحلام  مسلئولم مأنون وح ونحن فل  مجلاح هلذ

 هذا الم ريط بالمباشطج من جأما أم بالمسبب فيا. 
ألنألا ملدوط حلوح بنلود الع لد وأح املا وملدا ؛  ال ائمم عل  الو اللم وهنا نسمبعد المسئوليم الع ديم

لع ديلم علن م رليطه بالمباشلطج دون فل  المسلئوليم ا المحام إ ىح المحام  بذلق   ومن ثم يسنح 
 .(3)المسبب 

للللذا ف لللد رلللح ال لللوح بلللنن مسلللئوليم المحلللام  المدنيلللم علللن إفشلللاك األسلللطاط المأنيلللم هللل  مسلللئوليم 
أثطهلللا ضلللمان المحلللام  ل لللح م رللليط حلللدا ملللن جأملللا مباشلللطج أو و  حفللل  الوديعلللم فللل  م رللليطال
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جبلط الضلطط لمسلئوليم وهلو ضلمان اللذا مطمبلا هلذه ا  عن  طي  م بي  الج اك ال انون  (1)مسبباً 
الممطمب عل  اإل ىح باللم ام المأن    وهو الم ام عام قططه المشط  عل  من يماطت هذه المأنم 

. 
 .(2)وي طط الف ا اإلسىم  أن  ح من ضمن الوديعم باإلمىع ضمنأا بالم ريط 

لملا وضل   ا  وهلو عللميعلم ملن اإليلدفالوديعم ه  منا  مسئوليم المحام  عن السلط المأنل  والود
 .(3)لألمانم ب يجاب وقبوح شطعيين 

 وبأذا يضمن المحام  معلويض المضلطوط ماليلًا بال لدط اللذي يجبلط بلا الضلطط    ملا أنلا يعلوض
حيللاًك لسللمعما    (4)عللن الضللطط األدبلل  بمللا يماثلللا شللطعًا المضللطوط  جبللطًا ل للا ط المضللطوط   وا 
 و طامما.

   أا : يجبط. (5)م  م ض  بنن الضطط ي اح وذلق عمًى بال اعدج الشطعيم ال
هللذا ويشللمط  فلل  مضللمين المحللام  عللن السللط المأنلل  أن ي للون مرللطفا ييللط المشللطو  يمثللح فلل  

وقلل  منللا مباشللطج أو   ذامللا معللديًا عللل  حلل  البيللط   م رلليطًا أو مفطي للًا   بفعللح إيجللاب  أو سلللب  
هلو المعمبلط المعلدي ألن   ضمان عليا  مسببًا   ف ذا لم ي ن مرطع المحام  عل  هذا النحو فى

  ييللط للليت عللل  المسللمودَ لمللا طوا عللن شللطيح ال اضلل  قللاح : "  شللطعًا ل يللام المسللئوليم المدنيللم 
 .(1) " المبح ضمان

                                                 

 .  455( األشباه والن ائط . السيو   . ص 1)
 .  534( المطج  الساب  . ص 2)
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   : الوضعيثانياً : فى القانون 
أنل  المل د معدد ن طيا  الف ا ال انون  حوح محديد األسات الذا ي وم عليا اللم ام ب ممان السلط 

 .(1)وذلق إل  ثىثم ن طيا    
 األولى : نظرية العقد : 

ويلطا أنرلاط هللذه الن طيلم أن األرلليح وقلد أجللاد بسلطه بنفسلا إللل  و يللا بم مضلل  عىقلم معاقديللم 
بينأما فنفض  إليا السط واسمودعا إياه   للذا فل ن األسلات ال لانون  لىلمل ام ب مملان السلط المأنل  

  litem man dat ad  " (2) وهو ع د المو يح بال رام"لو يح واألريحبين ا يطب  الع د الذا هو
 هومن ثم م ون المسئوليم الع ديم ه  األسات ال انون  الذا يسنح بم مضاه المحام  ؛ ألن إفشاك

ولللو لللم يللنص فيللا رللطاحم عللل    سللط األرلليح بالمباشللطج أو المسللبب يعللد إ للىًل بللالم ام ع للدي 
 مفض  با ؛ ألن واجب المحاف م عل  السط مفمطض . اللم ام ب ممان السط ال

مللا هلل   بيعللم هللذا الع للد الللذا يعللد أساسللًا قانونيللًا لىلملل ام ب ممللان هللو بيللد أن السللتاح الللذا يثللوط 
 السط المنأ  ؟ 

فملنأم ملن يلطا أنلا   ف  الح ي م أن هذا الع د معلدد   بيعملا ال انونيلم ملن جانلب الف لا ال لانون  
ات أن األرلليح إنمللا اسللمود  سللطه لللدا الو يللح الللذا وثلل  فلل  أمانمللا عللل  ع للد وديعللم عللل  أسلل

 .  ونحن نتيد هذا المجاه قضيما وسطه 
لل يلام بعملح يرلح إنملا  لان  المحلام ومنأم من يطا أنا ع لد و اللم علل  أسلات مو يلح األرليح 

 .(3)لمالمو يح فيا   ومن ثم ف ن المسئوليم الع ديم ممحدد أساسًا بناك عل  ع د الو ا
 . (4)ومنأم من يطا أن الع د هنا ييط مسم 
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 الثانية : نظرية النظام العام :
وهذه الن طيم  انل  نميجلم  بيعلم للن لد اللذا وجألا الف لا ال لانون  نحلو ن طيلم الع لد   حيلا يلطا 

 أنراط هذه الن طيم.
عمللاًل لللذلق ؛ يللم أن المرلللحم العامللم الملل  معللد جللوهطًا للن للام العللام مجللطم إفشللاك األسللطاط المأن وا 

نللص الم للنن فلل  العديللد مللن المشللطيعا  الم ملفللم عللل  م طيللط مبللدأ  ممللان السللط المأنلل  وضللطوطج 
 .(1)المحاف م عليا 

   ب للًا لجسللامم الضللطط الللذا نللما عللن والمللنديب  ب عللل  إفشللائا الجلل اك المللدن  والجنللائ  مللوقللد ط 
  والجللل اك الجنلللائ  لمرللالح المضلللطوط وملللداه   فللالج اك الملللدن  يم لللطط حمايلللم  اإلفشللاك و  وطملللا

 . يم طط لحمايم الرالح العام   وأما المنديب  فأو م طط للمحاف م عل  رداب المأنم و طاممأا 
وبنللاك عللل  هللذا ي للون المحللام  محللًى للجلل اك المللدن  فيسللنح مللدنيًا عللن إفشللاك السللط المأنلل   ب للًا 

مل م إعفللاك المحللام  مللن المسللئوليم لضللطوطج ل واعللد الن للام العللام وأح امللا   بيللد أن األمللط قللد يسلل
مح ي لًا للرلالح العلام   معمبطج ف  الن ام العام ذاما    ما هو شنن اإلدلك بالشلأادج أملام ال ضلاك 

ولللو أدا ذلللق إللل  إفضللاك المحللام  بللبعض أسللطاطه المأنيللم   أو  للان اإلفشللاك ب رللد منلل  اطم للاب 
 جطيمم من الجطائم المعاقب عليأا قانونًا . 

أا مرللحم فطديلم ؛ ؛ ألن الن ام العام يسمو علن ن هذا ل يعد إفشاًك للسط المأن وف  الح ي م أ
  (2)يعللود أثطهللا حممللًا إللل  المجمملل    للح إنمللا المحاف للم عللل  الن للام العللام والداب العامللم ألن 

  ائلطج الم لطيم دائلطج المجلطيم إلل  داإلفشاك قلد انم لح ملن ومن ثم فى يعد ذلق إفشاًك لألسطاط ؛ ألن 
ومللن دائللطج اللملل ام الواجللب إللل  دائللطج اإلفضللاك الواجللب   ألن  للح إنسللان م لللع قانونللًا بمللا يحفلل  

 .الن ام العام ويحميا 
 الثالثة : نظرية المصلحة الفردية :

وهذه الن طيم متست اللم ام بالمحاف م عل  السط المأن  عل  اعمباط المرلحم الفطديم لألريح 
ك علل  أن األرليح ملن مرللحما أن يلطا سلطه محفو لًا   وحديثلا مضلمونًا ومرلللحما   وذللق بنلا

مرونم   ف ذا  طأ عل  سطه  اطر ف شلفا أو علل  حديثلا فنبلداه أو أملفلا  لان هلذا ال لاطر عاديلًا 
ذلللق أو  باشللطمللن  مسللاكلمم مطقللًا لحرللنأا وأمانأللا   ومللن ثللم ي لون لللا الحلل  فلل   ماعلل  مرلللح
 ومنعًا من وقو  الضطط عليا .  ن مرلحما ؛ دفعًا عمسبب فيا 
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وف  الح ي م أن هذه الن طيم ممثح م انًا ف  العمباط المن    وال انون    بيد أنا ي يد من ن اقأا 
 للانون  الللذي يوجللب المضللحيم بمرلللحم فطديللم مح ي للًا لمرلللحم جماعيللم   وهنللا يبللدو الم مضلل  ال

فللني مللن المرلللحمين  للان جللديطًا بالطعايللم   لحمين دوط الح مللم فلل  م طيللط مبللدأ المللوا ن بللين المرلل
 والحمايم  ان محًى لىعمباط ال انون  . 

عن  ح ضطط لح  براحبا مسئوليم مدنيلم   طفعلًا للضلطط وجبلطًا  المحام وبناك عل  هذا يسنح 
 . المضطوط ل ا ط 

ح ل  الرلالح يطف  الجل اك الملدن  علن المحلام  اللذي أفشل  السلط المأنل  لم لمض قلانون  ي ل نو 
 العام   ويسنح عن ييط ذلق مما يضط براحب السط ماديًا أو أدبيًا .   

الملود  وأ يطًا أطا : أن أسات اللم ام ب ممان السط المأن  هو الوديعم والو الم ألن السط وديعم 
  (1)والو الم إذن بالمرطع ف   ح ما ي ص المو لح ملن شل ص جلائ  المرلطع لدا المحام  
  وهمللا مللن الع للود المدنيللم   الو يللح  فلل  الللم والوديعللم ي للوم عللل  األمانللم المفمطضللم و للح مللن الو 

ومللن ثللم فيسلللطي عليأمللا ملللا يسللطي علللل  سللائط الع لللود المدنيللم ملللن أح للام   مللل  اعمبللاط ال بيعلللم 
 .العىقم بين الو يح والعميح  ف ال ارم لأما 

ن ؛ ألف ا اإلسىم  بشلنن هلذه المسلنلم وبناًك عل  هذا يبدو امفا  ال انون الوضع  م  ما قططه ال
 السط أمانم من حيا الحف  ووديعم من حيا الضمان . 
 المبحث الثاني

  الحكمة الشرعية والقانونية من كتمان األسرار المهنية
 الفقه اإلسالمي :  فيأوالً : 

للمحاف لم علل   األسباب المعمبطج شطعاً  ف الح مم الشطعيم لىلم ام ب ممان األسطاط المأنيم مممثح 
هلذه المسلنلم يجلد أن الف لا اإلسلىم  قلد حلطص  لح الحلطص بالعنايلم  ف   والنا ط  المأن السط 

 والطعايم عل  مفعيح هذا اللم ام مح ي ًا لما يل  : 

 "المجالت باألمانم المحاف م عل  أحاديا النات ولو لم ي ن بينأم طواب  ع ديم قاح  -1
وهلذا إنملا  (2)"  أو فطج حطام   أو اقم ا  ماح ببيط ح  إل ثىثم مجالت سفق دم حطام

يدح عل  حف  أسطاط النلات و رورليامأم الحياميلم   سلواك أ انل  هلذه األسلطاط ممعل لم 
بحلل  اهلل معللال  أو بحلل  العبللاد   فالسللط لرللي  بحيللاج رللاحبا والمعللدي عليللا يعللد معللديًا 

  الشلطيعم اإلسلىميم المحاف لم عل  راحبا أيًا  ان  وسيلم المعلدي   ملن ثلم ف لد أوجبل
ائلللممن ييلللطه عليلللا ؛ ألن إفضلللاكه بسلللطه إنملللا  لللان لث ملللا فللليمن  اللللذيعلللل  سلللط األرللليح 

                                                 

   م2552هل ل 1422الثالثم  .  داط ال مب العلميم.  364ف ا أهح المدنيم المال  .لبن عبد البط.ص  ف  ال اف  (1)
 من البحا .   3ص :  (  سب  م طيجا2)



 

  

اسمودعا سطه   فوجب عل  المسموَد  أن يحف  وديعم راحبا ملا للم ي لن هنلاق م لمض  
 شطع  ليفضاك بأا . 

مفلطي  ؛ ألن المسلموِد  ذلق أو ضي   ان ضامنًا لما نما عن هذا الضيا  أو ال ف فمن فط  
 منا عل  السط ول أبداه لمثلا .لسطه لو علم  يانم راحبا ما ائم

المحاف م عل   روريا  النات وأسطاطهم   اإلسىميم موجب الشطيعم : وخالصة القول 
َُ  ان  ديانامأم أو ألوانأم أو ألسنمأم ؛ ألن اللم ام بال ممان واجب أ ىق  ودين  م فوح  أيًا

 م .فا لشطيعم للنات بنروح ا
مض  الشطيعم اإلسىميم الضمان عل  من أ ح من النات بعألده والم املا   وللو للم ي لن  -2

هللذا العأللد عللل  سللبيح المرللطيح   فدللللم الحللاح  دللللم الم للاح   فضللًى عمللا جللطا عليللا 
 العطع وعادج النات . 

عللد مللن ذلللق وهلل  وهللذا للليت عللل  سللبيح حمايللم رللاحب السللط فحسللب   بللح األمللط يأللدع إللل  أب
حم  ل مشي  باإلفشاك فوضل    أو يلتممن علل  األسلطاط حم ل  مملا    مرلحم العامم من النات

بحيلامأم وردابأللم وأعطاضللأم   وهلذا يللدح عليللا المل  ممرللح  أم رورلليامأ للص  فل يضلط النللات 
فةوا  قولا معال  "  َ  َوال َبَرلطَ ِإنَّ معلال  " . وقوللا (1)" ِبال َعأ ِد ِإنَّ ال َعأ َد َ اَن َمس تةولً  َوَأو  َوال فةلَتاَد  السَّلم 

 .(2)"   ةحُّ أةوللِئَق َ اَن َعن اة َمس تةولً 
فللطب سللط أفشللاه وديلل    مللن هللذا يمضللح أن السللط ل سللبيح للمأللاون فيللا باإلفشللاك أو اإلبللداك 

  ف لم ملن سلط ضلاع  بلا عل  ذللق اد   والواق   يط شأيد بعا ال طب  با البىد وضا  مع
  .سط ومف    با األمم األ
ملن   فال مملان هلو حرلن لألسلطاط وهلو  ان ال ممان فضليلم ملن فضلائح األعملاح أجح ذلق من 

 األ ى  الطفيعم الطاقيم النبيلم   الم  يجب أن يمسم بأا  ح إنسان . 
م  ي وح أبو حامم  فط بما ل طحما اهلل ل : " من حرن بال ممان سطه مم لا مدبيطه   و ان لا ال البةس 

ن أ  للنه الللمم ن وال فللط فالحللا م يجعللح سللطه  وعللاك    فلل يطيللد والسللىمم مللن العيللب والضللط   وا 
وي مما عن  ح مسمود    ف ن اض طه األملط ويلبلا أودعلا العاقلح النارلح للا   ألن السلط أمانلم 

فشاته  يانم وال لب لا وعاته   فملن األوعيلم ملا يضلي  بملا يلوَد  ومنألا ملا يمسل  لملا اسلم ود  " وا 
(3). 

                                                 

 ".34( سوطج اإلسطاك   من اليم طقم "1)
 ".31( سوطج اإلسطاك   من اليم طقم "2)
 .  313(  طوضم الع ىك ون هم الفضىك ألب  حامم محمد بن حبان البسم    ص : 3)



 

  

 ثانياً : فى القانون الوضعي :
 ـ تتمثل حكمة المقنن من كتمان األسرار المهنية فيما يلي :  1

 المحافظة على مصالح األفراد : -أ 
حيامللا ومالللا    فلل فمضللط بمرللالح الفللطد   السللط مللن   للوطج مع بللا بعللد إفشللائا أو إبدائللا  فلل لمللا 

م الو يلح علن إيجلاب حل  لألرليح أو نفيلا ال رلومم ل م مرلط علل  مسلئولي ف فحمايم المو ح 
م مللللع مطاحلألللا   أو  عنلللا علللل  األح لللام  فللل أو ضلللمان رلللحم اإلجلللطاكا  وال رلللومم   عنلللا 

بح ممملد إلل  محاف ملا علل   افلم أسلطاط مو للا مملا امرلح   الرادطج فيأا جلبًا لمرالح األريح 
حم األرلليح الماديللم أو بللا بسللبب مماطسللما هللذه مأنللم   ف للح سللط يفشلليا الو يللح ممللا يضللط بمرللل

 مطحلم المأام أو المح ي  أو ف  ييط ذلق .  ف األدبيم ي ون مسئوًل عنا   سواك أ ان ذلق 
لسلللنم  13ملللن قلللانون المحاملللاج طقلللم  36للللذا ف لللد أوجلللب الم لللنن علللل  المحلللام  حفللل  األسلللطاط م 

ا ملللن حيللا نرلل  علللل  أنللا : " علللل  المحللام  أن يحلللمف  بمللا يفضللل  بللا إليلللا مو للل م ؛1633
ومح ي للًا لأللذه البايللم   معلومللا    مللا لللم ي لللب منللا إبللداكها للللدفا  عللن مرللالحا فلل  الللدعوا " 

أحا  الم نن عىقم المحام  بمو لا بسياج ممين وضمانا  قويم م فح األملن واألملان وال مننينلم 
نللل  لألللذه الطسلللالم السلللاميم المللل  يماطسلللأا المحلللام    للللذا ف لللد وضللل  النرلللوص ال انونيلللم المللل  م

ملن قلانون  15   12بم مضاها المحام  من إفشاك ما لديلا ملن أسلطاط وأجبلطه علل  احمطامألا . م 
 سالع الذ ط .المحاماج 

 المحافظة على أمانة المهنة : -ب 

ألن المأن الحطج م وم أساسًا عل  الث م فيمن يممأن هذه المأنلم   وملن ثلم فوجلب علل  المحلام  و 
أ لى  المأنلم  فل ذي يفملطض فيلا أداته   وهلذا الجانلب يممثلح المعنلوي   الل بأن يحيا لديلا الجانل

 فل م  ما ي وم با من أعماح ماديلم   فعملح المحلام  باعمبلاطه رلاحب مأنلم ودطايلم فنيلم  ارلم 
ن ا  عملا   إنما ي وم عل  الفعح الملادي إلل  جانلب العملح المعنلوي المممثلح فل  أ لى  المأنلم 

رللميم العمللح المعنللوي   محاف للم عللل  رداب ملللق  فلل ذلللق و ممللان األسللطاط المأنيللم حيللا يللد ح 
 .(1)المأنم الم  معد مردط ط قا وسبب طفعما وم انما 

                                                 

حطج مشاطق السلل م حيا نر  عل  أن :" المحاماج مأنم  1633لسنم  13من قانون المحاماج طقم  1(  المادج طقم 1)
ال ضللائيم فللل  مح يلل  العداللللم وفلل  من يلللد سلليادج ال لللانون وفللل   فالللم حللل  الللدفا  علللن ح للو  الملللوا نين وحطيلللامأم 
 ويماطت مأنم المحاماج المحامون وحدهم ف  اسم ىح ول سل ان عليأم ف  ذلق إل لضمائطهم وأح ام ال انون " .

مجموعلم المشلطيعا  المرلطيم .  1663/  12/ 23  جلسلم  15نم لسل 3453وان ط : ن ض مدن  ال علن طقلم       
 المسئوليم المدنيم والج ائيم للمحام  "   http. وان ط أيضًا :  1ص 



 

  

 المحافظة على المصلحة العامة : -ج 

اعمباطه مح ي  المرللحم العاملم المل  ممطملب علل   مملان أسلطاط النلات  ف لبد أن ين ذ المحام  
األسللطاط المأنيللم قللد ل  إفشللاكاعمبللاطه أن  فلل  و رورلليامأم الحياميللم    مللا أنللا يجللب وأن يضلل 

  لملللا فللل   (1)ي مرلللط أثلللطه علللل  المضلللطوط رلللاحب السلللط بلللح يمعلللدا ذللللق إلللل  عاملللم المجممللل  
أرللحاب المأللن الحللطج    فلل اإلفشللاك مللن إيللذاك لشللعوط العامللم مللن النللات   فضللًى عللن ف للد الث للم 

والداب الجميلم   ما لم م ن المرلحم ما قام  إل لطسالم ساميم جوهطها األ ى  الحميدج  والم 
  فاألسللطاط المأنيلم باقيلم ولللو  الل  عللن  (2) أداك الشلأادج فل العليلا محلمم اإلفشللاك  ملا هلو الشللنن 

 .المحام  الرفم ال انونيم 
 زوال الصفة القانونية وبقاء األسرار المهنية :

رفم المحام  "  ملا أنلا ل يل وح يم ن ال وح بنن السط المأن  ل ي وح ب واح الرفم ال انونيم " 
جألللم مو للللا   أو بنلللاًك علللل  ح لللم قضلللائ  ؛ ألن السلللط وديعلللم مسلللممطج فألللو   ملللن بعللل ح المحلللام

رفم المحام  عنا  ف واحاإلفشاك من ضطط يلح  بالبيط  ف بال ممان يحف  وبالنسيان يطد   لما 
 .  روريا  حيامأم  ف أسطاط النات أو  لي ًا  ف ل معن   ونا حطًا 

إفشللائا  فلل أودعللا لللدا المحللام    مللا لللم ي للن  الللذي مللا أن مللو  األرلليح ل يعنلل   واح السللط 
إحياًك لمرلحم معود عل  المي  بعد موما أو إل  ذويا من وطثما    ما للو  لان ذللق إبلطاًك لذمملا 

 أو اسميفاًك لدينا أو نحو ذلق .
معنللاه إ للى  األسللطاط المأنيللم مللن بللنن  واح الرللفم ال انونيللم للليت : وبهثثذا يمكثثن لنثثا القثثول 

حرونأا أو المعدي بألا علن حلدودها   إذا ملا  لان هنلاق ثملم ضلطط ملحل  بلالبيط ؛ ألن األرلح 
  ييلللط أن هنلللاق  (3) ممانألللا وللللو بعلللد  واح الرلللفم ال انونيلللم المعمبلللطج فللل األسلللطاط أن م لللح  فللل 

واألريح علل  إبلطاك ذملم الو يلح جطا امفا  بين الو يح مفاده إذا اسمثناًك يم ن أن يطد عل  ذلق 
 ال ضيم .  ف من أسطاط ال رومم واألريح ب واح الرفم المأنيم أو بردوط ح م 

" المحام  ملل م : هذا وقد أ د ال ضاك عل  الم ام المحام  ب ممان السط المأن  حيا قض  بنن 
وألي سلبب    وبش ح رلاطم بالحفلا  بالسلط المفضل  بلا إليلا ول يم لن للا بلنا حلاح ملن األحلواح

                                                 

  (  السط المأن  للمحام  . أ /  الد  الص       1)

http://youngarablawyers.ahlamuntada.com/t988-topic 
 (  اللم ام بالسط المأن  ف  ال انونين المبطب  والم اطن .2)

      Http://www.damascusbar.org/aimuntada/showthread.php?t=5746   
م   حيلا نرل  علل  أنلا : " ل يجلو  لملن عللم ملن 1613لسلنم  25إلثبلا  المرلطا طقلم من قانون ا 11( المادج 3)

المحامين أو ييطهم عن  طي  مأنما بواقعم أو معلوملا  أن يفشليأا وللو بعلد انمألاك  دمملا أو  واح رلفما ملا للم 
يلتدوا الشلأادج  ي ن ذ طها لا م رودًا با اطم اب جنايم أو جنحم   وم  ذلق يجب علل  األشل اص الملذ وطين أن

عل  ملق الواقعم أو المعلوما  مم   لب منأم ذلق من أسطها إليأم عل  أل ي ح ذللق بنح لام ال لوانين ال ارلم" 
. 

http://youngarablawyers.ahlamuntada.com/t988-topic
http://youngarablawyers.ahlamuntada.com/t988-topic
http://www.damascusbar.org/aimuntada/showthread.php?t=5746


 

  

ن السللط المأنلل  يجللد أساسللا  أنللا  فلل مللن األسللباب  للان وفلل  أا  مللن  للان  يانللم هللذا السللط   وا 
 .(1)"لضطوطيم للث م  دمم للرالح العاميمعين عل  مممأن  هذه المأنم أن يع وا الضمانا  ا

 ة لألسرار المهنية:ينطاق الحماية المدنـ  2

معيللاط موضللوع  ور للط ش رلل  ومللن ثللم فلل ن ن للا  يم للن ال للوح بللنن األسللطاط المأنيللم ممحللدد ب
الحمايم المدنيم لأذه األسطاط يضي  ويمس  بحسب مدا اعمباط السط مأنيًا من عدما   ف ح سلط 
ا مسلب هلذا الورلع  لان مشلموًل بالحمايلم المدنيلم   و لح سلط ي لطج علن هلذا الورلع ل ي لون 

ن ام ذ بحسب  بيعما نوعًا ر   ط من الحمايم الم ططج قانونًا . بردد الحمايم المدنيم   وا 
 ونوضح فيما يل  الن ا  الموضوع  والش ر  لىلم ام بالسط المأن  .

 النطاق الموضوعي لاللتزام بالسر المهنى :

ال ضللايا واإلجللطاكا  ال ضللائيم الملل  يباشللطها المحللام  بم مضلل  المو يللح مللن مو لللا ليسلل   لأللا 
ن المحللام  قللد يضلل ط إللل  اإلفضللاك بالسللط المأنللل  سللطيم    مللا أنأللا للليت  لأللا علنيللم    مللا أ

لم مض  قانون    مح ي ًا لمرلحم عامم   فأنا ن ون بردد مان  من موان  المسئوليم   وهلذا مملا 
 يسمل م ال وح بنن الن ا  الموضوع  لىلم ام بالسط المأن  يح ما اعمباطان : 

 

                            األول : سرية القضية أو مفرداتها .

 الثاني : اإلفشاء الضار بالغير .

 

 :االعتبار األول : سرية القضية أو مفرداتها 

إن مضللمون ال ضلليم و بيعمأللا ومللا مشللممح عليللا مللن وقللائ  هلل  الملل  محللدد مللا إذا  انلل  ال ضلليم 
سللطيم أو ييللط سللطيم   فلل ن  انلل  سللطيم ف نأللا مفللطض اللملل ام ال للانون  بالمحاف للم عللل  سللطها فلل  

جطاكامأا الممعددج    ما هو شنن ال ضيم ف  مطحلم المأام والمح ي  البمدائ مطاحل  أا الم ملفم وا 
 .(2) ونحوه

وعللل  هللذا فلل ن وقللائ  الللدعوا الملل  ي للون رللاحب السللط  طفللًا فيأللا هلل  الملل  محللدد مبللدأ اللملل ام 
 بالسط المأن  . 

ليلا علدم إفشلائا أو مم لين فالمحلام  اللذي يلتممن علل  مسلمند سلطا يمعلل  ب ضليم معينلم يجلب ع
 .(3)البيط من ال ى  عليا   وذلق إعماًل ل واعد ال انون المانعم من إفشاك السط المأن  

 االعتبار الثاني : اإلفشاء الضار بالغير :

                                                 

 .  3/1/1634( ح م مح مم اسمئناع بطو سح بماطيخ 1)
  السط المأن  للمحام  . أ /  الد  الص        -

http://youngarablawyers.ahlamuntada.com/t988-topic 
   .المحام –حرانم المحام  والمحاماج ب لم األسماذ/ طجائ  ع يم (2)

                                                                    www.lawyers-gate.com/  

 م ومعديىما . 1633لسنم  13من قانون المحاماج طقم  36   15   12   25(  ان ط المواد 3)

http://youngarablawyers.ahlamuntada.com/t988-topic
http://youngarablawyers.ahlamuntada.com/t988-topic
http://www.lawyers-gate.com/


 

  

ي للوم بعمللح مللن جأمللا مباشللطج أو مسللببًا يمطمللب عليللا إفضللاك   ي فلل  لمسللاكلم المحللام  مللدنيًا أنل
حبأا   بللح يجللب ل يللام المسللئوليم المدنيللم أن يمطمللب عللل  اإلفشللاك ضللططًا لسللط ال ضلليم أو سللط رللا

للبيط أيًا  ان  دطجما   ف ذا مجطد اإلفشاك من الضلطط فلى معنل  إذن لمسلاكلم المحلام  فل  هلذه 
الحالم ؛ ألن المسئوليم المدنيم قد ف د  أحد شطو أا   وه  ل م وم إل بجما  شطو أا المعمبطج 

 وه  ال  ن المأن  والضطط   وعىقم السببيم بينأما  . لأا قانونًا   
يسمند إليأا ال اض  عند م ديطه للمعلويض الملدن  فأ  أموط أما من حيا جسامم الضطط ودطجما 

  وهلذا يعنل  قيلام ف  ذللق  ج اك يوقعا عل  المحام  بنص ال انون   وبما لا من سل م م ديطيم 
جللطد مضللطط البيللط مللن اإلفشللاك ولللو  للان الضللطط الممطمللب المسللئوليم المدنيللم فلل  حلل  المحللام  بم

 عليا بسي ًا أو مسم بليًا .
والجديد بالذ ط أن اإلفشاك المجطد من الضطط ل يعن  مطق المحام  حلطًا  لي لًا فل  أسلطاط النلات 

 وأقضيمأم دون حساب أو عماب أو متر ذج   حيا يتر ذ المحام  عن ذلق منديبيًا   
 .(2)  إل ىلا بشطع المأنم و طاممأا (1)ن م لمماطسم مأنم المحاماج  ب ًا لل انون الم

 
 النطاق الشخصي لاللتزام بالسر المهنى :

 أمانة الوكيل : 

يفمللطض ال للانون  للون المحللام  أمينللًا عللل  أسللطاط ييللطه   حيللا مللنص المشللطيعا  الوضللعيم عللل  
 . (3)أدائا لمأنما  ضطوطج امراع المحام  باألمانم والن اهم والشطع وال طامم ف 

فشاك األسطاط المأنيم يعد منافيًا لذلق  لا   ف ذا أ ح المحام  بواجب  مملان األسلطاط ف لد علطي  وا 
 عن الحمايم ال انونيم   وام ذ من نفسا محًى للمسئوليم ال انونيم . 

 م مرلط وبناًك عل  هذا : يجب عل  المحام  أن يلم م األمانلم وملا يلنص عليلا ال لانون   هلذا ول
مسللئوليم المحللام  عللن السللط المأنلل  عللل  نفسللا فحسللب ؛ بللح مشللمح أيضللًا  للح مللن يعمللح بللنمطه 

 . (1)وي ض  لسل انا من عمالا ومو فيا ومساعديا 
                                                 

م حيلا نرل  علل  أنلا : "  لح محلام ي لالع أح لام هلذا 1633لسلنم  13ملن قلانون المحاملاج طقلم  63( المادج طقلم 1)
نما   أو ي وم بعمح يناح ملن شلطع المأنلم  أو يمرلطع ال انون   أو الن ام الدا ل  للن ابم   أو ي ح بواجبا  مأ

 مرطفًا شائنًا يح  من قدط المأنم يجا ي ب حدا الع وبا  المنديبيم الماليم : 
 ل محو السم نأائيًا من الجدوح .  4      ل المن  من م اولم المأنم    3     ل اللوم   2       ل اإلنذاط 1     
بللم المنلل  مللن م اولللم المأنللم ثللىا سللنوا  ول يمطمللب عللل  محللو السللم نأائيللًا مللن الجللدوح ويجللب أل ممجللاو  ع و       

 م . 1633لسنم  13المسات بالمعاش المسمح  . ان ط ال انون طقم 
  /www.lawyers-gate.com           .   المحام –حرانم المحام  والمحاماج ب لم األسماذ/ طجائ  ع يم  (2)
م وقللد نرلل  عللل  أنللا " عللل  المحللام  أن يلملل م فلل  سلللو ا 1633لسللنم  13مللن قللانون المحامللاج طقللم  12( المللادج 3)

المأن  والش ر  بمبادر الشلطع والسلم امم والن اهلم وأن ي لوم بجميل  الواجبلا  المل  يفطضلأا عليلا هلذا ال لانون 
 أا ورداب المحاماج وم اليدها " . والن ام الدا ل  للن ابم ولوائح

http://www.lawyers-gate.com/


 

  

 وبذلق مممد مسئوليم المحام  إل  ييطه ممن يعمح معا من المعاونين والمساعدين . 
ملللد ل لللح ملللن يعلللاون المحلللام  وي ضللل  يملىلمللل ام بالسلللط المأنللل  الن لللا  الش رللل  فللل ن وعليلللا 

 إلشطافا وسل انا .  

 

                                                                                                                                            

 وما بعدها . 153( مسئوليم المحام  مجاه العميح د / محمد عبد ال اهط حسين   ص 1)



 

  

 الفصل الثالث
 المهنيالجزاء المدني المترتب على إفشاء السر 

 
شطو أا الشلطعيم وال انونيلم   ول ل   الج اك المدن  يعد أثطًا من رثاط المسئوليم ال انونيم عند موافط

ن جأما   ن مأنيًا بسلبب مماطسلما مأنلم م وم المسئوليم المدنيم ف  ح  المحام  لبد وأن ي   م
المحاماج   ول ي ف  ذلق ل يام المسئوليم بح يجب أن يسبب هذا ال  ن ضططًا للبيط   سلواك أ لان 
المضللطوط هللو المو للح أو ييللطه    مللا أنللا ل بللد وأن ي للون الضللطط الواقلل  عللل  البيللط قللد حللدا 

ببيم بلين ال  لن والضلطط الممطملب عليلا نميجم ل  ن المحام  المأن    وهو ملا يسلم  بعىقلم السل
 دون أن يمد ح ف  ذلق عوامح أ طا .

   يل  شطو  قيام مسئوليم المحام  المدنيم وذلق من  ىح المباحا الثىثم الماليم ونوضح فيما
 

 المبحث األول : الخطأ المهني .
 المبحث الثاني : الضرر .

 المبحث الثالث : عالقة السببية 



 

  

 المبحث األول
 الخطأ المهني

 أوالً : في الفقه اإلسالمي : 

يممثح ال  ن المأن  ف  الف ا اإلسىم  ف  المعدي الذي ي   من جأم المحام  وهو إفشاته للسط 
المأن  أو إمىفا   وطبما يبدو معبيط إملىع السلط المأنل  يطيبلًا ييلط أنلا رلحيحًا ألن السلط يلطد 

  (2) سلوق المحلام  قلد انحلطع علن السللوق المعملاد    ومن ثم ف ن (1) عل  المعان  واألعيان 
ألن يده عل  قضيم األريح وما مشممح عليا من أسطاط إنما ه  يد أمانم   فضمن بذلق اإلفشاك 

  (4)   ملا للم ي لن اإلفشلاك لضلطوطج شللطعيم  (3)   ألنلا و يلح فل  ال رلومم ويلد الو يلح متممنللم 
أن  بالمعدي   وهو مجاوطج المحام  للحلد ال بيعل    هذا وقد عبط الف ا اإلسىم  عن ال  ن الم

  (5)الذي  ان من الممعين عليا الم اما   والمعدي باإلفشاك يعد  لمًا وعدوانًا عل  راحب السط 
 . (1) ومجاو ج للح  

وبأللذا يمضللح أن معيللاط المعللدي معيللاط مللادي وموضللوع    ومللن ثللم فيجللب الن للط إللل  المعلللدي 
  يمطملللب عليأللا مسللاكلم المحللام  مللدنيًا ومأنيللًا   برلللطع بحمللم م ماديللم باإلفشللاك عللل  أنللا واقعلل

؛ ألن لفل  المعلدي فل  الف لا اإلسلىم  يشلمح فعلح العملد وال  لن  (3)الن ط عن أهليما أو قرلده 
طادج وال  ن عل   ىفا   . (3)عل  السواك   ففعح العمد يعن  ردوطه عن قرد وا 

                                                 

   والمطاد بذلق ضياعا باإلفشاك واإلبداك .  141(  م ماط الرحا  . الطا ي ص 1)
م  ل 1663لف لللط . سلللوطيا .   .   داط ا 13(  ن طيلللم الضلللمان فللل  الف لللا اإلسلللىم  . د / وهبلللم ال حيلللل  . ص 2)

 . 46ص  44المسئوليم المدنيم لل ضاج . د / السعيد محمد األ ما ي بند 
(  ي وح اإلمام ال اسان  ل طحما اهلل ل :" إن الم بوض ف  يد الو يح بجأد المو يح أمانم بمن للم الوديعلم ألن يلده نيابلم 3)

  ويبطأ بما يبطأ فيأا .."  ان لط : بلدائ  الرلنائ  لل اسلان  عن المو ح بمن لم يد الموَد  فيضمن بما يضمن الودائ
 .  455. وان ط األشباه والن ائط . السيو   . ص  34/  1

 .  63(  األشباه والن ائط . لبن نجيم . ص 4)
 . 13(  ن طيم الضمان د / وهبم ال حيل  . ص 5)
 . 13(  ن طيم الضمان د / وهبم ال حيل  . ص 1)
  مح يللل  / عبلللد اهلل المنشلللاوا    . داط الحلللديا ال لللاهطج    . سلللنم  332الف أيلللم . لبلللن جللل ي . ص (  ال لللوانين 3)

 . 66/  4م ل  شاع ال نا  . البأوم  . 2555 -هل 1421
 . 343(  الوجي  للب ال  . ص 3)



 

  

العللطع والعللادج   وقللد ي للون فاحشللًا  انيبمفللط بحسللب جطيللوال  للن قللد ي للون يسلليطًا ي لل  مللن مثلللا ف
 . (1)سنح عنا ب دط فحشا وجسامما يف

 ثانياً : في القانون الوضعي :

ق راحبا بننا واجب اط ح بواجب قانون  عام م مطنًا ب دي رد بال  ن ف  ال انون الوضع  اإل ى 
(2). 

 دي وهللو واقعللم اإل للىح بالواجلللبوبأللذا يللل م لمح لل  ال  للن ملللوافط عنرللطين أساسللين أحللدهما ملللا
 .(3)ق الش ص الم ح بنن هذا واجب قانون  اط ال انون  وال ط معنوي   وهو إد

 هذا ويمنو  ال  ن ف  ال انون  الوضع  إل  عمدي وييط عمدي . 
 

 .(4)فال  ن العمدي هو ما  ان م مطنًا بنيم اإلضطاط بالبيط وقرده إل  ذلق 
بلح يشلمط  فيلا    فل  ا مملاح رلوطما ال انونيلم بمجلطد العملح الضلاطومن ثم ل ي مرط هلذا النلو  

 أن ي ون قرد المحام  قد امجا نحو إضطاط البيط ب فشائا للسط المأن  
دون  بأما ال  ن ييط العمدي فأو اإل ىح بواجب قانون  ساب  م مطنًا ب دطاق الم ح بألذا الواجل

 . (5)أن ي رد اإلضطاط بالبيط 
للليت هنللاق أهميللم للمميلل  بللين نللوع  ال  للن العمللدي وييللط العمللدي مللن حيللا هللذا ويىحلل  أنللا 

 .(1)م بي  مبدأ المسئوليم المدنيم 
وبنللاك عللل  هللذا فلل ن   للن المحللام  الجسلليم يممللا  عللن البللش فلل   ونللا ل يشللمط  فيللا سللوك النيللم 

 بينما يشمط  ف  البش سوك النيم . 
                                                 

  اإلسلىم . هلل ل ال ضلاك فل1353.  . الم بعلم ال يطيلم    . األولل   134(  مجمل  الضلمانا  . الببلدادي . ص 1)
 . 11محمد سىم مد وط . ص 

 .   131/  1( المسئوليم المدنيم ف  م نيا  البىد العطبيم . د / سليمان مطقت . 2)
 .  46. ص  45(  المسئوليم المدنيم لل ضاج . د / السعيد محمد األ ما ي  . بند 3)
 221قت . ص (  المسئوليم المدنيم ف  م نيا  البىد العطبيم .د  / سليمان مط 4)
  543(  الم نين المدن  ف  ضوك البىد العطبيم . أ / محمد  ماح عبد الع ي  . ص 5)
 .  53. ص  43(  المسئوليم المدنيم لل ضاج . د / السعيد محمد األ ما ي . بند 1)

 2/  213 " ييط أن ال انون قد يطمب ف  بعض الحال  أح املًا  ارلم ل لح منأملا   وملن ذللق ملا نرل  عليلا الملادج
مدن  من أنا ل يجو  المفا  عل  اإلعفاك من المسئوليم الع ديم ف  حالم ال  ن العمدي أو الجسيم   و ذلق ملا 

مدن  من أن المعلويض فل  المسلئوليم الع ديلم ل ي لون إل علن الضلطط المموقل  وقل   2/ 221نر  عليا المدج 
 م الممعاقللد بمعللويض الضلللطط المموقلل  وييللطه " . المطجللل  المعاقللد إل فلل  أحللواح العملللد أو ال  للن الجسلليم حيلللا يللل

 الساب  . نفت البند والرفحم .



 

  

لط فل    الى مم لحف  أسطاط مو لا أن المحام  م لوب ببذح العنايم  :وخالصة القول ف ن قرَّ
 . (1) ب ًا لل واعد الم ططج قانونًا   ذلق  ان محًى للمسئوليم المدنيم 

الملل  مم لبأللا األرللوح العلميللم   وذلللق لم رلليطه فلل  بللذح العنايللم الى مللم لحفلل  األسللطاط المأنيللم 
 .(2)والفنيم لمماطسم المأنم 

 المبحث الثاني
 الضرر

 أوالً : في الفقه اإلسالمي : 

 .(3)األذا الذي يريب اإلنسان ف  نفسا أو مالا أو عطضا أو عا فما  :ي رد بالضطط 
وعليللا فلل ن الضللمان فلل  الف للا اإلسللىم  ل يوقلل  عللل  محللدا الفعللح ييللط المشللطو  إل إذا مطمللب 

للللذي يرللليب يسلللموي فللل  ذللللق أن ي لللون الضلللطط ماديلللًا    الضلللطط ا  و علللل  هلللذا الفعلللح ضلللططًا 
 .(4)اإلنسان ف  مالا   أو معنويًا  الضطط الذي يريب اإلنسان ف  سمعما أو شعوطه أو عا فما

 .(5)فالضمان واجب ف   ح منأما وف ًا لما ي ططه بعض الف ا اإلسىم  
 ف د ي ون الضطط األدب  أسم  وأقوا   حيا ل مجاح للمفطقا بين الضطط المادي واألدب  

   مللا أن (1)ت مللن الضللطط المللادا   وألنللا ضللطط فوجللب إ المللا أيللًا  انلل   بيعمللا مللنثيطًا فلل  الللنف
؛ ألن الضلطط فل  ذاملا مفسلدج مرليب  (3)قواعد الشطيعم البطاك ل منب  معلويض الضلطط األدبل  

 .(3)البيط م ل ًا 

                                                 

 .  251( اسم ىح المحاماج وح و  اإلنسان . د / محمد نوط شحاما . ص 1)
  مسلئوليم المحلام  مجلاه العميلح   د / محملد عبلد  113( مسئوليم المحام  المدنيلم .د /  لبلا وهبلا   لاب . ص 2)

 .    311ين   ص ال اهط حس
 .  41( الضمان ف  الف ا اإلسىم  . الشيخ عل  ال فيع . ص 3)
. طسللللالم د مللللوطاه .  ليللللم  125(  المسللللئوليم الم رلللليطيم بللللين الشللللطيعم وال للللانون . د/ محمللللد فللللو ي فلللليض اهلل . ص 4)

 م . 1622الشطيعم وال انون . جامعم األ هط . سنم 
 المادي دون األدب  .  ئوط الذي قرطه عل  الش(  وهو قوح الراحبين  ىفًا للجمأ5)

 .  131ان ط : مجم  الضمانا  . الببدادي . ص 
 .  213(الضمان ف  الف ا اإلسىم  . الشيخ عل  ال فيع . ص 1)
  المسلئوليم الم رليطيم بلين الشلطيعم وال لانون د/ محملد فلو ي فليض  25(  ن طيم الضمان . د/ وهبم ال حيل  . ص 3)

 .  143اهلل . ص 
 . 154(  الف ا اإلسىم  ف  ثوبا الجديد . د / مر ف  ال طقا . ص 3)



 

  

هذا وي   عل  المضطوط عبك إثبا  الضلطط اللذي لح لا ملن جلطاك إفشلاك السلط ؛ ألن المعلويض 
أرللًى لجبللط الضللطط فللل م إثبامللا مللن جأمللا   وألهللح ال بللطج م للاح فيمللا يعمبللط ضللططًا ومللا ل شللط  

 .  (1)يعمبط  ذلق 
 ثانياً : في القانون الوضعي :

الضطط هو ما يملت مرللحم مشلطوعم للمضلطوط   وهلذا المسلات يمح ل  بالوضل  ال لائم فعلًى أو 
ضلطوط فل  وضل  أسلوأ فيلا عملا  لان عليلا الحطمان من مي ج مسم بليم   بحيلا ي لون اإلنسلان الم

 .(2)من قبح وقو  الفعح الضاط 
نمللا ي فلل    وبنللاًك عللل  هللذا ل يللل م أن ي لل  فعللح العمللداك عللل  حلل  للمضللطوط يحميللا ال للانون  وا 

للذلق أن يمللت ال  لن الواقلل  مرللحم مشللطوعم للمضلطوط   ويسللموي فل  ذلللق أن م لون المرلللحم 
 ماديم أو أدبيم . 

أن ي ون فعح اإلفشاك الذي يجسد   ن المحام  المأن  قد مح   ولو مطا   أثطه وبأذا يشمط  
  .  (3)إل  المسم بح 

وعليللا نسللم ي  ال للوح بللنن الضللطط يعللد شللط ًا أساسلليًا ل يللام مسللئوليم المحللام  المدنيللم عللن إفشللاك 
ثمللم ح للم األسللطاط المأنيللم   فلل ذا انمفلل  الضللطط فللى ممح لل  المسللئوليم   ومللن ثللم ل ي للون هنللاق 

   لنعدام سببا وانمفاك محلا . (4)بالمعويض 
ف  لللن المحلللام  ب فشلللاك السلللط المأنللل  ل يطقللل  ل يلللام مسلللئوليما ال انونيلللم إذا مجلللطد علللن الضلللطط 

 براحب السط . 
ويسنح المحام  ملدنيًا أيلًا  انل   بيعلم الضلطط اللذي أرلاب البيلط ملن جأملا   حيلا يسلموي أن 

المحلام  المأنلل  قلد ألحل  الضللطط بمرللحم ماديلم للمضللطوط أو  ي لون األثلط الممطملب عللل    لن
 مرلحم أدبيم  ما هو شنن إيذائا ف  عا فما أو شعوطه . 

هلللذا ويسلللم ح قاضللل  الموضلللو  بم لللديط ثبلللو  أو نفللل  الوقلللائ  الم ونلللم للضلللطط بيلللد أن الم ييلللع 
الذي ي ون أساسًا  ال انون  لأذه الوقائ  من حيا موافط ما يسمل ما ال انون من شطو  ف  الضطط

 .(5)للمسئوليم المدنيم   يعد مسنلم قانونيم م ض  فيأا مح مم الموضو  لطقابم مح مم الن ض 

                                                 

 .  55. ص  46(  المسئوليم المدنيم لل ضاج . د / السعيد محمد األ ما ي . بند 1)
 م . 1662.   . داط النأضم العطبيم . سنم  513( مرادط اللم ام . د / جميح الشطقاوي . ص 2)
 .  1163/ 2أوطي . (  الوسي  . د / السن3)
. سلنم       م بعلم نلوطي .   . األولل 13(  المسئوليم المدنيم ف  ال انون المرلطي . د / مرل ف  مطعل  . ص 4)

 م . 1631
 . 513(  الم نين المدن  ف  ضوك البىد العطبيم . أ / محمد  ماح عبد الع ي  . ص 5)



 

  

 المبحث الثالث
 عالقة السببية

 أوالً : في الفقه اإلسالمي :

ل شق أن المعدي موجب للضمان ووجوب الضمان بالمعدي إملا أن ي لون مباشلطج أو مسلببًا   فلى 
طاب م السببيم بلين الفعلح والنميجلم   بلنن ي لون الضلطط نميجلم ممطمبلم علل  الفعلح وف لًا بد من قيام 

 با العطع والعادج .  لما ي ض
 .(1)والمباشطج : معن  " إيجاد علم الملع  ال مح واأل ح واإلحطا  " 

 .(2)والمباشط : هو من يحرح الملع بفعلا دون أن يم لح بين فعلا والملع فعح م ماط 
 .(3)مسبب : فأو يعن  " إيجاد علم المباشطج " أما ال

 .(4)إذن فالممسبب : هو من حرح الملع بفعلا وم لح بين فعلا والملع فعح م ماط "
وهذا يعن  مسئوليم المحام  المباشط لفعح اإلفشاك عن ضمان المضطوط ؛ ألن فعح المباشط هو 

  ان ممعديًا بفعلا أم ل . أك سوا  الذي أدا إل  إفشاك السط   وهذا يسئح عنا المحام  
ب ىع الممسبب ف  اإلفشاك بفعلا   حيا ل يل م بالضمان إل إذا ردط منا فعًى يعد منا معديًا 

(5). 
ط  بين المباشط للفعح الضاط والممسبب فيلا   فعنلد المباشلطج م ألط بجلىك سلببيم اوبأذا ي أط الف

وجب إل اما بما يطفل  هلذا الضلطط لنمسلابا إليلا الفعح للضطط دون الن ط إل  فاعلا أو قرده   ف
حداثا إياه   .(1)وا 

أمللا الممسللبب فللى يضللمن إل إذا  للان ممعللديًا ؛ ألن فلل  حالللم المسللبب ل ي للون لسللببيم الفعللح هللذا 
لضلطط علن ا قد فرح بينا وبين الضطط م  مطا   لوجود فعح ر ط مفض إل  الضطط؛ ال أوط 

 .(3)الفعح المسبب 

                                                 

 . 255/  1(  الوجي  . الب ال   1)
 من مجلم األح ام العدليم .  333. ل المادج  411/  1لبرائط شط  األشباه والن ائط   الحموي .  (  يم  العيون وا2)
 .  155/  2(  قواعد األح ام ف  مرالح األنام   الع  بن عبد السىم . 3)
 مجلم األح ام العدليم .  333  المادج  411/  1(  يم  عيون البرائط   الحموي . 4)
 .  235المدنيم عن األبناك ال رط .د / جماح األ شم . ص ( مسئوليم الباك 5)
 .  33(  الضمان ف  الف ا اإلسىم    الشيخ عل  ال فيع . ص 1)
 (  المطج  الساب  . بنفت الرفحم . 3)



 

  

: فللى بللد لمسللاكلم المحللام  مللدنيًا فلل  الف للا اإلسللىم  أن م للون هنللاق عىقللم  ذاوبنثثاء علثثى  ثث
سببيم بين فعلا الضاط والنميجم الم  مطمب  عليلا   فل ن للم موجلد هلذه العىقلم فلى ضلمان عليلا   

 .(1)وهذا بامفا  الف أاك 
 ثانياً : في القانون الوضعي :

  والضللطط الللذي نللما عللن فعلللا شللط ًا ثالثللًا مللن معللد عىقللم السللببيم الملل  مللطب  بللين فعللح المحللام
  مسللاكلم المحللام  مللدنيًا ؛ حيللا ل م للوم المسللئوليم المدنيللم دون مللوافط طاب للم السللببيم بللين و شللط 

الفعح الضاط والضطط الواق  منا   فالمسئوليم قائمم عل  طاب م السببيم   ف ن وق  ال  لن وانمفل  
 .(2)عىقم السببيم فى محح للمسئوليم 

  حيللا ل ي فل  اعمبللاط هلذا ويىحل  اعمبللاط ال لانون للسللبب المنلما أو الفعَّللاح عنلد معللدد العواملح 
نما يجب أن ي ون السبب منمجًا وفاعًى فل  إحلداا الضلطط أا منأا سببًا  ف  حدوا الضطط   وا 

  بللنن ي للون هللو السللبب الطئيسلل  والح ي لل  الللذي سللبب الضللطط للبيللط   أمللا مللا عللداه مللن عوامللح 
طا فأ  عوامح عاطضم أو مساعدج   وليت من شننأا أن مطق  للمجلطا العلادي لألملوط   فملا أ 

 .(3) ان  لأذه العوامح أن محدا ضططًا لول مد ح السبب الفعاح 
هذا ويعد م ديط موافط عىقم السببيم بين ال  ن والضطط من المسائح الموضوعيم الم  مسم ح بألا 

 .(4)ا من مح مم الن ضمح مم الموضو  دون طقابم عليأ
  حيللا يللل م ب ثبللا  أن الضللطط نللاما عللن (5) مللا أن عللبك اإلثبللا  ي لل  عللل  عللام  المضللطوط 

 ال  ن الذي حرح من جأم المسئوح   ومن ثم ي البا بالمعويض   لجبطه ودطئا عن نفسا .
فط وبالم اطنلللم : ممضلللح المواف لللم بلللين ال لللانون الوضلللع  والف لللا اإلسلللىم  ملللن حيلللا ضلللطوطج ملللوا

الشطو  السلاب م لمسلاكلم المحلام  ملدنيًا   و لذلق فل  حلطص المشلط  علل  ضلطوطج جبلط الضلطط 
 .(1)عن  طي  المعويض الذي ي دطه ال اض  إحياك لمرالح المضطوط 

ي وح الع  بن عبد السىم : " الجوابط مشطوعم لجلب ملا فلا  ملن المرلالح   وال واجلط وف  هذا 
من الجوابط جبط ما فا  من مرالح ح و  اهلل وح و  عباده    مشطوعم لدطك المفاسد   والبطض

                                                 

ل  شلاع  233/  2ل مبنل  المحملاج   الشلطبين  .  31/  1ل الفلطو  لل طافل   11/54( ان ط: المبسو    السط سل  1)
 .63/  4. البأوم   .  ال نا  

 . 513/  1(  الم نين المدن  ف  ضوك البىد العطبيم   أ / محمد  ماح عبد الع ي   2)
 .  151/  2.    155(  الوسي  . د / السنأوطي  . بند 3)
 . 53ص  52(  المسئوليم المدنيم لل ضاج   د / السعيد محمد األ ما ي بند 4)
 .  253نسان   د / محمد نوط شحامم . ص (  اسم ىح المحاماج وح و  اإل5)
 .   211( مسئوليم الباك المدنيم عن األبناك ال رط   د / جماح األ شم . ص 1)



 

  

ول يشلمط  فل  ذللق أن ي للون ملن وجلب عليلا الجبللط رثملًا   و لذلق شلط  الجبللط مل  ال  لن والعمللد 
والجأح والعلم والذ ط والنسيان وعل  المجانين والربيان   ب ىع ال واجط ف ن مع مأا ل يجب 

 . (1)يم " إل عل  عاص   جطًا لا عن المعر
 .(2)ولما  ان السط وديعم الموِد  ف نا يضمن بالمعدي والم ريط  سائط الودائ  األ طا 

                                                 

 .  133/  1( قواعد األح ام ف  مرالح األنام   الع  بن عبد السىم 1)
  .   534  األشباه والن ائط   السيو     ص  34/  1( بدائ  الرنائ    ال اسان  . 2)



 

  

 الخاتمة

هدانا لأذا وما  نا لنأمدي لول أن هدانا اهلل وأرل  وأسلم عل  حبيبا ومر فاه    الذيالحمد هلل 
  .سيدنا محمد وعل  رلا ورحبا ومن واله 

 ..وبعد
لملللوج  فللل  مسلللئوليم المحلللام  المدنيلللم علللن إفشلللاك األسلللطاط المأنيلللم   حيلللا فألللذه  امملللم بحثللل  ا

عطض  من  ىلا بيان مسئوليم المحام  المدنيم ف   لح ملن الف لا اإلسلىم  وال لانون الوضلع  
   مللللا أننلللل  عطفلللل  فيللللا األسللللطاط المأنيللللم وحللللدد  ن اقأللللا الموضللللوع  والش رلللل    واألسللللات 

بالسط المأنل    وقلد  ممل  ذللق ببيلان الجل اك الملدن  الممطملب المحام   مالشطع  وال انون  للم ا
  حمللل  ن لللون برلللدد علللل  اإلفشلللاك بالسلللط المأنللل  عنلللد ملللوافط شلللط ا المعمبلللط للللا شلللطعًا وقانونلللًا 

 أ ح بواجب ال ممان . الذيمسئوليم مدنيم م   عل  عام  المحام  
 :  يل  عن عدج نمائا منأا ما من  ىح المعطض للن ا  الم  مضمنأا هذا البحا ف نا ي شع لناو 

ملا للم م لن  والم اضل وجوب الم ام المحام  بالرم  وال ممان ل لح سلط يمعلل  باللدعوا  -1
 هناق ضطوطج معمبطج شطعًا وقانونًا.

أسطاط ال روم ودائ  عند المحامين وهم األمناك   فلى يجلو  لألم إبلداتها أو إفشلاتها إل  -2
فلل  الودائلل  وطدهللا إللل  أرللحابأا   وحفلل  بلل ذن رللطيح مللن أرللحابأا   ومللن ثللم يجللب ح

 األسطاط  ممانأا وطدها نسيانأا .

األسات الشلطع  لىلمل ام ب مملان علل  السلط المأنل  هلو المسلئوليم علن الوديعلم ومجلاو   -3
 حد الو الم ف   ح الف ا اإلسىم  وال انون الوضع  .

  بيعم العىقم بين المحام  واألريح ه  و الم شطعيم وقانونيم . -4

البلللو  بلللبعض اإلسلللطاط عنلللد الحاجلللم  الوضلللع جلللا  المشلللط  اإلسلللىم    و لللذا الم لللنن أ -5
 الماسم إل  ذلق   والحاجم من ح من لم الضطوطج   والضطوطج إنما م دط ب دطها . 

ضمان المحام  ل ح سط اسمودعا المو ح إياه   وذلق ف  مالا جبطًا للضطط اللذي لحل   -1
طضاًك ل ا طه   .لمرالحا  ومحريىً براحب السط وا 

  عللل  السلللواك  بلل يشلللمح المعللويض المللادي واألدالمأنيللم المضللمين عنللد إفشللاك األسللطاط  -3
 قواعد الشطيعم وأح ام ال انون .فالمعويض هو الج اك المدن  الذا مفطضا 

 



 

  

 التوصيات :

بللاألمط بم للوا اهلل علل  وجللح ومطاقبمللا فلل   للح مللا يللود  لللديأم مللن أسللطاط   وذلللق  نأورل  المعنيللي
فيأللا علل  أهلألا   وعللدم النيلح منألا أو المرلطع فيأللا بلنا نلو  ملن أنللوا  المرلطفا  لملا ا بحف أل

مللن األمانللم الملل  عجلل   عللن حملأللا السللموا  واألطض والجبللاح وحملأللا اإلنسللان إنللا  للان  لومللًا 
 جأوًل .

 سللطًا مللن األسللطاط المأنيللم دون أن  َ يَّ  مللا أننلل  أورلل  بمشللديد الع وبللم عللل   للح مللن فللط  أو َضلل
وذلللق ن للطًا لمللا يمطمللب عللل  إفشللاك األسللطاط مللن م للا ط  ؛ي للون هنللاق م للمض شللطع  أو قللانون  

 عديدج مريب البىد ومفسد العباد . 
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  مجللم البحلوا الف أيلم   فملاوا مجمل  الف لا اإلسلىم     السر في المهن الطبيـة -21
 هل .1414  السنم ال امسم . سنم  العدد العشطون

. مللنليع اإلمللام  مللاح الللدين محمللد بللن عبللد الواحللد السيواسلل  ثللم شــرح فــتح القــدير  -22
هل . عل  الأدايلم شلط   131الس ندطي   المعطوع بابن الأمام الحنف  المموف  سنم 

بدايللم المبمللدا   مللنليع / شلليخ اإلسللىم بطهللان الللدين عللل  بللن أبلل  ب للط المطيينللان  
 م .1633هل ل  1363هل .   داط الف ط .   الثانيم سنم  563موف  سنم الم



 

  

ليمام مح  الدين أبل    طيلا  يحل  بلن شلطع النلووي  صحيح مسلم بشرح النووي -23
 م . 1663هل /  1413.   داط ال مب العلميم . بيطو  .   األول  سنم 

بل  . ال لاهطج للشليخ علل  ال فيلع .   داط الف لط العط  الضمان في الفقه اإلسالمي -24
 م . 1663سنم 

ــاري بشــرح صــحيح البخــاري -25 ليمللام أحمللد بللن حجللط العسلل ىن  .   داط  فــتح الب
 هل  . 1453الطيان للمطاا .   الثالثم سنم 

. د / مرلل ف  ال طقللا .   م بعللم  بللطين .  الفقــه اإلســالمي فــي ثوبــه الجديــد -21
 م . 1613هل /  1333دمش    سنم 

 م 1632ح  وال     . داط النأضم العطبيم    .   د فماانون القضاء المدني  -23

. حاشليما األملامين المح  لين الملدق ين الشليخ شلأاب اللدين ال ليلوب  اليوبي وعميـرة  -23
والشلليخ عميللطج عللل  شللط  العىمللم جللىح الللدين المحللل  عللل  منأللاج ال للالبين للشلليخ 

 العطبيم . مح  الدين النووي ف  ف ا مذهب اإلمام الشافع  .   داط إحياك ال مب 

. مللنليع أبلل  ال اسللم محمللد بللن أحمللد ابللن جلل ا . الممللوف  سللنم القــوانين الفقهيــة  -26
هللل ل  1421هللل . مح يلل  /عبللد اهلل المنشللاوي .   داط الحللديا . ال للاهطج .    341

 م .  2555

. ملنليع العىملم كتاب مجمـا الضـمانال فـي مـذ ب اإلمـام أبـي حنيفـة النعمـان -35
الببلللدادي.  الم بعلللم ال يطيلللم     . األولللل  سلللنم  أبللل  محملللد بلللن يلللانم بلللن محملللد

 هل. 1353

فشاؤه فى الفقه اإلسالمي -31 . د / شلطيع بلن أدوح بلن إدطيلت .     كتمان السر وا 
 م . 1663هل ل 1413داط النفائت     األول  سنم 

. ملنليع / منرلوط بلن يلونت البألوم  . المملوف  كشاف القناه عـن مـتن اإلانـاه  -32
 الشيخ هىح مرلح  . مر ف  هىح .   داط الف ط .  هل مطاجعم 1541سنم 

  جملاح اللدين محملد بلن جلىح اللدين بلن من لوط اإلفطي ل  المرلطي   لسان العرب  -33
 م. 1664-هل1414هل .  . داط رادط الثالثم  311المموف    سنم 

: لشللمت األئمللم أبلل  ب للط بللن أحمللد ابللن أبلل  سللأح السط سلل  .  . داط المبســوط  -34
 و  . لبنان .  . الثالثم.المعطفم . بيط 

: مللنليع لجنلم مللن  بلاط ديلوان األح للام العدليلم .  . م مبللم مجلـة األحكــام العدليـة  -35
 داط الث افم للنشط والمو ي  . عمان ل األطدن . 

 . الطا ي .   داط ال مب العلميم . بيطو  .مختار الصحاح  -31



 

  

ــه اإلســالم -33 ــاء القصــر فــي الفق ــة عــن األبن ــاء المدني ــانون مســئولية ااب ي والق
. دطاسلللللم م اطنلللللم . د / جملللللاح مألللللدي محملللللود األ شلللللم .   داط الف لللللط  الوضـــــعي

 م .2556الجامع  . األس ندطيم .   

. د / وجيلا محملد  يللاح .    يـب فــي النظـام الســعوديبالمسـئولية الجنائيــة للط -33
 هل .  1411األول  سنم 

  داط النأضلم  . د / محمد عبد ال اهط حسلين .مسئولية المحامي تجاه العميل  -36
 م . 1663العطبيم   ال اهطج .   سنم 

. لألسلماذين / حسلين علامط وعبلد اللطحيم المسئولية المدنية التقصـيرية والعقديـة  -45
 م . 1636عامط .   داط المعاطع .   الثانيم 

. دطاسلم منرليليم ومحليليلم م اطنلم بلين الف لا اإلسلىم  المسئولية المدنيـة للقضـاة  -41
واألن مم العطبيم وال انون الفطنس  . د / السلعيد محملد األ ملا ي . وال انون المرطي 

 م . 1663  داط النأضم العطبيم . ال اهطج .   األول  .   

" المحللام  الفللطد فلل  شللط م المحامللاج المدنيللم " . د / المســئولية المدنيــة للمحــامي  -42
 م .  1631 لبم وهبم   اب .   / م مبم سيد عبد اهلل وهبم ل ال اهطج .   

 م . 1631. د/عبد المنعم فطج الردج.   داط النأضم العطبيم  .مصادر االلتزام -43

.   مجم  اللبم العطبيم . ال اهطج    . داط إحياك المطاا العطبل  . المعجم الوسيط  -44
 بيطو  .

. شلط  الشليخ / محملد الشلطبين   مغنى المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج -45
ج   ألبللل    طيلللا يحللل  بلللن شلللطع النلللووي .   مرللل ف  ال  يلللب علللل  ملللمن المنألللا

 م . 1653هل /  1333الباب  الحلب  . سنم 

. د / عبلد  موجز في النظريـة العامـة لاللتزامـال فـي القـانون المـدنى المصـري -41
 الط ا  السنأوطي .   المجم  العلم  اإلسىم  .

موعلللم ملللن . نضلللطج النعللليم فللل  م لللاطم أ لللى  الطسلللوح ال لللطيم . إعلللداد مجموســـوعة  -43
الم مرللين ب شللطاع / رللالح بللن عبللد اهلل بللن حميللد . إمللام و  يللب الحللطم الم لل    
 وعبد الطحمن بن محمد بن عبد الطحمن ملو  . متست داط الطسيلم للنشط والمو ي .

 نظرية الضـمان ـ أو أحكـام المسـئولية المدنيـة والجنائيـة فـي الفقـه اإلسـالمي  -43
 . داط الف للط المعارللط   بيللطو    لبنللان .    دطاسللم م اطنللم . د / وهبللم ال حيللل   

 م . 1663/  1413داط الف ط . دمش     . الثانيم 

 م 1665د / حسام الدين  امح األهوان  .  . الثانيم سنم النظرية العامة لاللتزام  -46



 

  

نيح األو اط شط  منم   األ باط من أحاديا سيد األ ياط محمد بن عل  بلن محملد  -55
هللل . مح يلل  عرللام الللدين ال بللا ب  .   داط الحللديا . 1255الشلو ان    الممللوف  

 م . 1663هل /  1413ال اهطج .  . ال امسم سنم 

د / محملود  الوجيز في النظرية العامة لاللتزامال في القانون المـدني المصـري -51
 م .1633جماح الدين       م بعم جامعم ال اهطج .  . الثالثم سنم 

ــانون المــدن -52 ــدالوســيط فــي شــرح الق " مرللادط اللملل ام " د / عبللد الللط ا   ي الجدي
 م .1652السنأوطي .  . داط النشط للجامعا  المرطيم سنم 

وم بي يلم فل  الف لا اإلسلىم   يد األمانة ومدى مسئولية صـاحبها دراسـة مقارنـة -53
والم نللين المللدن  . إعللداد الباحللا . الدسللوق  عبللد العللليم فللطج الشلليخ طسللالم ماجسللميط 

م 1421/2555/2551م الشطيعم وال انون ب ن ا. جامعم األ هط سنمم دمم إل   لي
 . 

 االلتزام بالسر المهني  -54

                                http://vb.bip.gov.sa/showthread.php?t=9631  
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