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 الملخص

 
وتكمن مشكلة  ،تناولت ىذه الدراسة جانباً مهماً من جوانب نظام احملاماة يف عصر الرسالة وتطبيقاهتا يف العصر احلاضر

الدراسة يف معرفة مدى تأثًن األعراف والتقاليد يف اجملتمع وتقييمها يف ضوء الواقع ادلعاصر وادلتغًنات اجلديدة. كما هتدف 
الدراسة إىل تسليط الضوء على مكانة احملاماة وشلارستها وتطبيقات يف احملاكم ادلاليزية بالذات. وقد استعانت الدراسة 

واالستقرائي جلمع ادلادة الفقهية وبادلنهج التحليلي ادلقارن لتحليل ما ورد من آراء وغربلة تلك اآلراء  بادلنهج التارخيي
أمهية احملاماة ونظامها يف اجملتمع   ؛من أبرزىاو  ،وهتذيبها للوصول إىل النتائج ادلقنعة. وقد توصلت الدراسة إىل عدة نتائج

وعدم اشرتاط الذكورة يف مهنة احملاماة؛ ألن ادلرأة  قد أثبتت   ،اخلصوص ادلاليزي على وجواجملتمع اإلسالمي عموما و 
 يتم اختيار احملامٌن الشرعيٌن من قبل جلنة سلتصة هبذا اجملال.و  كفاءهتا يف ىذا اجملال.

 
 ، ماليزيا. القضاءمفتاح الكلمة: المحاماة، المرأة، 
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Abstract 

 

This study discusses an important aspect of the legal system in the al-risalah era and its 

implementation in the present time. The important of this research lies in the fact that it 

uncovers the influence of customs and traditions in society and its assessment in the 

light of current reality and changes. This study aims at highlighting the legal status of 

the legal profession, its practices and implementations in the Malaysian courts. This 

study uses historical and inductive research methodology to collect data and analysis-

comparative methodology for analyzing the views and data gathered in order to arrive 

at conclusions. Among others, this study affirms the importance of the lawyers and the 

legal system in the Muslims society generally and in the Malaysian society in 

particular, asserting the necessity not to confine law careers to men only as women 

have proven their abilities in this area. This study also asserts the importance of having 

the sharia lawyers appointed by an expert committee. 

 

Keyword: Legal System, Woman, Justice, Malaysia. 
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 مقدمة

عرفت بالد العرب وادلسلمٌن احملاماة بعد احتكاكها بدول الغرب، وليس عند احتالذلم ذلا، إال أن  ىذا النظام ادلستعار مل 
وبدأت ىذه ادلهنة تزاول أيام العباسيٌن إذ عمد قوم إىل احرتافها واحلضور أمام  ،يكن رلهواًل قبل ذلك يف البالد اإلسالمية

القضاة وكالة عن ادلتخاصمٌن الذين مل تتيسر ذلم معرفة أحكام الشريعة أو مل تكن أعماذلم تسمح ذلم باحلضور عند 
لو عرف بنظام التوكل يف الدعاوى وقد اقرتن العمل يف القضاء. ولدى اجلهات اإلدارية بنظًٍن  ، 1القاضي يف كل حٌن

يقابل ما يطلق عليو يف القوانٌن الوضعية ادلعاصرة مصطلح  ،واخلصومات وادلناظرات، فإن وكيل اخلصومة والدعوى
  .2احملامي

 
فكل شخص حيضر يف  ،مل يكن يف العصور السابقة لإلسالم أن يتوىل اإلنسان شؤون اآلخر يف األمور القضائية

ويدافع عن نفسو بنفسو وال يعينو يف ذلك أحد. ولكن بعد مرور الزمان  ،ساحة القضاء لرفع الدعوى أو يرد على الدعوى
تطورت معامالت ادلسلمٌن وجتددت مشكالهتم، شلا جيعل الشخص ينشغل بشؤونو اخلاصة والعامة فال يتمكن من 

يف الدخول يف مشكالت القضاء، ومعارك  اخلصومات، باإلضافة إىل حال احلضور يف ساحة القضاء أو لعدم رغبتو 
فال  ،وال يتقنو إال من درس القانون ودتّرس يف العمل القضائي ،القضاء يف أيامنا ىذه إذ اتسم بصعوبة فهم تشريعاتو

أو حتصيل حقو إذا   معتمدا على ذكائو يف الدفاع عن نفسو ،يستطيع اإلنسان العادي أن يدخل معرتك القضايا بنفسو
كان مدعياً. بل جيب عليو استشارة أصحاب اخلربة أو توكيل أحدىم ليقوم بالدفاع عنو وشرح وجهة نظره للقضاء، من 

وأصحاب اخلربة يف القانون يف أيامنا  ،ىنا تظهر حاجة الناس إىل استعمال اخلبًن الذي يقوم هبذه ادلهمة الصعبة وادلعقدة
  3 .ودلا كان القضاة شلنوعٌن من إبداء الرأي وادلشورة يف مسائل القضاء، فلم يبق إال احملامون ،ىم القضاة واحملامون

 
 لغًة تعريف المحاماة 

محى : 4 منها  ،وللفعل حامى عدة معان يف اللغة العربية ،يقال: حامى عنو زلاماة ومحاء ،احملاماة لغًة: مصدر حامى عنو
على ضيفي إذا  ت  ي  وحام   ،: منعو ودافع عنومحيًا ومحًى وزلمية ومحاية محى الشيء   .عنواية إذا منع يو مح  م  ح  ـ  ي الرجل  
 .لو ت  ل  احتف  

 

                                                           

  51عصام زلمد، القضاء والقضاة:  1
  .46 مشهور حسن زلمود سلمان: احملاماة: 2
  124عبد الناصر موسى أبو البصل،نظام القضاء الشرعي:  3
  200- 14/198منظور، لسان العرب:  ابن، 4/422الفًنوزآبادي، القاموس احمليط:  4
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: ادلكان   وأمحيت   ،عنو وكل شيء دفعت   ،محاية وزلمية القوم   ومحيت   ،: موضع فيو كاًل حيمىاحلمى مقصور
 :وتثنية احلمى ،وىي أيضًا مجاعة حيمون :كان على حامية القوم  ،واحلامية: الذي حيمي أصحابو يف احلرب  ،ومبعىن محيت  

 محتان ومحوان. 
 

 صطالحاً االمحاماة 
 

جراءات الشرعية والقانونية أمام أية زلكمة أو جهة ديارس فيها أىل الفن القيام باال مهنة :ديكن تعريف احملاماة بأهنا
 .بالنيابة عن غًنىم يف أية دعوى أو معاملة

 
وىذا الفن ال حيسنو وال يتقنو إال ادلتخصص بو والذي لو  .فاحملاماة فن دقيق حيتاج إىل قدرات ومواىب خالّقة

 ،واحملاماة بعد ذلك رسالة سامية يف إظهار طبيعة النفوس ،وفن القلم ،وفن اخلطابة ،فن األدب :باع يف العديد من الفنون
عن موقف من ينوب عنو يف  دبغية الذو  ،وتفهم أىدافها ومراميها ،هاىتداء إىل نوازعها ودوافعواال ،كشف كوامنهاو 

 . 5، وتربير سلوكو أمام القضاءاخلصومة
 

 ،ويدفع باطل ادلعتدي ،العليم بالقانون الذي يستطيع أن يثبت حق ذي احلق :فهو :أما احملامي أو احملامون
 ،وما قيد بو احلريات حفظًا للجماعة ،وما ألزم من واجبات ،من حقوق ،معتمدًا يف ذلك على علمو مبا شرع القانون

  . 6وتثبيتاً للمصاحل
 

ختذوا من عملهم وخربهتم يف مسائل القانون والقضاء ا ،رلموعة من أصحاب اخلربة والدراية بالقانون :أو ىم
وعرض وجهة  ،والقيام بالدفاع عنهم أمام اجلهات ادلختصة ،مهنة ذلم وتتخلص مهمتهم يف إبداء الرأي وادلشورة دلوكليهم

 .وىذا التعريف أمشل  7وتسهيل عمل القاضي يف إهناء اخلصومات ،نظرىم بأفضل طريقة
 

 يةاإلسالمحكم المحاماة في الشريعة 
 

 ،رف ىذا ادلصطلحففي أواخر الدولة العثمانية ع   ،احملاماة كلمة جديدة جاءت نتيجة احتكاك الغرب بالدولة العثمانية
وأدرج الباحثون ادلعاصرون حكم احملاماة حتت مسألة الوكالة   8تداول بٌن العلماء والفقهاءمل ي  وعلى الرغم من ذلك فإنو 

                                                           

  .593طو أبو اخلًن، حرية الدفاع يف علم القضاء:  5
  .175زلمد أبو زىرة، اخلطابة:  6
  .124عبد الناصر موسى أبو البصل، نظام القضاء الشرعي:   7
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وعرفت رللة األحكام العدلية التوكيل بأنو تفويض أحد أمره آلخر وإقامتو مقامو يف ذلك األمر ويقال لذلك  ،باخلصومة
 . 9وركن التوكيل اإلجياب والقبولقام عنو وكيل ولذلك األمر موكل بو الواحد موكل ودلن أ

 
ختاذ الوكيل يف اخلصومة القضائية دلا فيو من قضاء حوائج احملتاجٌن دلباشرة اإىل جواز  10وذىب مجهور الفقهاء

ومواىب  ،وقدرات متباينة، وطبائع سلتلفة ،لق على مهم شىن اهلل تعاىل خلق اخلإأفعال ال يقدرون عليها بأنفسهم ف
 ،وزلاسنها وحكمتها ،وإن أسباب مشروعية الوكالة عامة ،11وقد حيسن أحدىم القيام بعمل ال حيسنو اآلخر ،متفاوتة

التباين يف القدرة على ويؤيد ذلك ما ورد يف احلديث الشريف من اإلشارة إىل  ،متوفرة وزلققة يف الوكالة يف اخلصومة
 . 12لعل بعضكم أن يكون أحلن حبجتو من بعض  دعاء قولو احلجة واال

 
، ودلا أسن عقيل طالب ألنو كان ذكيا حاضر اجلواب ولقد وكل علي بن أيب طالب كرم اهلل وجهو عقيل بن أيب

وسبب ذلك كما يقول علي كرم اهلل وجهو "إن للخصومة قحما وإن  ،لينوبوا عنو يف اخلصومات ،وكل جعفرا وغًنه
  . 14"وقضي على وكيلي فعلي ،لي فهو يلوقال أيضا "ما قضي لوكي 13الشيطان ليحضرىا وإين أكره أن أحضرىا"

 
 شروط ممارسة المحاماة الشرعية في ماليزيا

 
ذلا  مل يتحدثوا عنها باعتبارىا مهنة ،هنم حٌن حتدثوا عنهاإإذ  ، احملاماة مل يذكر الفقهاء شروط شلارسة الوكالة يف اخلصومة 

أو عند الدعوى باعتبارىا حالة  ،وإمنا حتدثوا عن الوكالة باخلصومة بنظامها العام ،تنظيمها اخلاص وقواعدىا اخلاصة
اخلصومة مستخلصٌن وذكر بعض ادلعاصرين الشروط الواجب توفرىا يف احملامي عند التوكيل ب .وليست أمرا عاما ،خاصة

 : 15من شروط الوكالة وىي على النحو التايل
 
 

                                                                                                                                                                         

  50مشهور حسن زلمود سليمان: احملاماة: 8
 1449علي حيدر، رللة األحكام العدلية: ادلادة  9

،  6/552اذلمام، شرح فتح القدير:  ابن، 5/202قدامة،  ادلغين:  ابن، 5/14، الشربيين، مغين احملتاج: 2/301رشد، بداية اجملتهد  ابن 10
  .1/159، سيدي زلمد ادلرير، األحباث السامية يف احملاكم الشرعية 76،  الزحيلي، التنظيم القضائي: 77مشهور حسن زلمود، احملاماة: 

  77-76الزحيلي، التنظيم القضائي: 11
  سبق خترجيو. 12
  .642موسوعة فقو اإلمام علي  زلمد رواس، ،6/81نظر السنن الكربى للبيهقي  13
  3-19/2، السرخسي،  ادلبسوط: 5/65: قدامة، ادلغين ابن، 2/206، البهويت، الروض ادلربع: 6/6اذلمام، تكملة فتح القدير:  ابن 14
.203-175مشهور حسن زلمود سلمان،  احملاماة: 15
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 .أن تكون لو أىلية مباشرة التصرف الذي وكل فيو .1
 .يلزم احملامي حتري احلق يف وكالتو واألدلة على ذلك .2
 .أن يكون احملامي واحداً عند ادلالكية .3
  .أن ال يكون احملامي عدواً للخصم .4
 .أمر موكلوالّ خيالف احملامي يف اخلصومة أ .5
 .يصح أن يتعاقد احملامي مع من ال تقبل شهادهتم لو وزلاماتو عنو .6
 . وعدم الرضا مبا خيالفها ،عظيمهاوبيان وجوب ت ،وجوب الرتافع مبا ال خيالف شريعة اهلل عّز وجلّ  .7

 
أصوذلا وقواعدىا يف قانون خاص باحملاماة  تدديف نظام القضاء الشرعي ادلاليزي قد ح  مسألة احملاماة الشرعية و 

وقد نصت بعض القوانٌن يف معظم الواليات ادلاليزية  .الشرعية يف مجيع الواليات ويسمى بقواعد احملاماة الشرعية للوالية
يل على ضرورة إجياد خدمة احملاماة الشرعية يف احملاكم الشرعية لغرض تسه  18وباىانج 17وسالصلور 16منها صلري مسبيالن

  :ووضعت عدة شروط شكلية على من أراد شلارسة مهنة احملاماة منها ،اجللسة القضائية وضمان العدالة بٌن الناس
 

 .أن يكون ماليزي اجلنسية ويستوطن يف ماليزيا .1
 :يةاإلسالمجازة يف الشريعة أن يكون حاصال على اإل .2
حدى اجلامعات ادلعرتف هبا لدى حكومة إية من اإلسالمجازة يف الشريعة فيشرتط يف ادلتقدم أن حيصل على اإل .3

وأجريت ادلقابلة على ادلتقدم هبذا اخلصوص شفهيا ومن مث أعطيت لو شهادة  ،حكومة الواليات ماليزيا أو
 .احملاماة

 :أن حيصل على شهادة احملاماة من اجلهة ادلختصة يف ذلك .4
تصدرىا اجملالس الدينية أو القضائية يف يشرتط على احملامي الشرعي أن حيصل على شهادة احملاماة اليت  .5

وأن توقع من قبل رئيس اجمللس وتستوىف الرسوم ادلطلوبة منو وتصلح ىذه الشهادة دلدة سنة واحدة  ،الواليات
 هناء صالحية ىذه الشهادة يف أي وقت شاء.إفقط وللمجلس 

 
 

                                                           
16

 
Enakmen Pentadbiran Hukum Syarak Negeri Sembilan, Thn 1991,N01, Section 54(1)  

17
 Enakmen Perundangan Islam Selangor, 1989, No 8, Section 55 

18
 Enakmen Pentadbiran Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang , 1989, No 2, Section  236   
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 :الخبرة في القضاء والقانون والشريعة

لذا  .بأن يطلب مزاولة مهنة احملاماة يةاإلسالمدلام واسع بالشريعة إيسمح دلن لو خربة عالية يف القضاء والقانون ولديو 
حدى احملاكم الشرعية إحق السماح دلن سبقت لو اخلدمة يف سلك القضاء كحاكم شرعي يف   19منحت والية كلنتان

، وللمحاكم الشرعية تعيٌن من لو صالحية ويستحق أن يكون زلاميا شرعيا الشرعيةىل مهنة  احملاماة إتقدم ادلاليزية بأن ي
 .ويستثىن ذلك الفقًن من الرسوم ادلقررة ،ذا كان فقًنا مبوافقة السلطانإليدافع عن أحد اخلصمٌن 

 
  20: لمام باللغة الماليزيةاإل

ذلك ألن احملاكمات يف و  ؛للغة ادلاليزية نطقًا وكتابةً  ويشرتط أيضا على ادلتقدم لوظيفة احملاماة الشرعية أن يكون رليداً 
 .احملاكم الشرعية يف ماليزيا جترى باللغة ادلاليزية وىي اللغة الرمسية والسائدة يف الدولة

 
  21:أن يجتاز امتحان الكفاءة

اللجنة على  شكل اجمللس جلنة خاصة لغرض عقد االمتحان اخلاص للمتقدمٌن لوظيفة احملاماة الشرعية وتعمل تلك
يف  إجازةعلى من ليس لديو و  .امتحان الكفاءة على ادلتقدم إجراءوبالتايل  ،قدم الطلبالعلمية دلؤىالت ادلالتحقق من 

 .نجاح ليصبح زلاميا شرعياأن جيتازه ب -إذا لزمو االمتحان-الشريعة 
 

 :اإلسالماشتراط 
، وأرى 22ىل وظيفة احملاماة الشرعية وذكرتو بعض الواليات األخرىإعلى ادلتقدم  اإلسالممل تذكر احلكومة الفدرالية اشرتاط 

يف احملاماة الشرعية متعارف بٌن  اإلسالمذلك ألن شرط و  ؛ء ملزم وال اعتبار يف عدم ذكرهيفيها ش اإلسالمأن اشرتاط 
ن أمساء غًن ى اآللذا مل تسجل ح ،بأن يكون غًن ادلسلم وكيال خلصوصيات ادلسلمٌن اادلسلمٌن يف ماليزيا ولن يرضو 

وأقرتح   23ىل الشروط السابقة اليت ال ديكن أن تتوفر يف غًن ادلسلم عادةإضافة باإل ،ادلسلمٌن يف قائمة احملامٌن الشرعيٌن
 .أن يقوم ادلشرع ادلاليزي بتنسيق شروط احملامي بٌن الواليات وجعل إسالم ادلتقدم شرطا مكتوباً 
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 :أن يكون حسن السير والسلوك
حسن  ،وىو أن يكون زلمود السًنة ،ىذا الشرط 25ووالية مالكا 24قواعد احملاماة الشرعية بوالية الفدرالية أضافت
لة بالشرف سواء كان حتت قانون إدارة الشؤون عليو جبردية أو سلالفة سل ايكون زلكوموىو أن ال  :وعدم احملكومية ،السمعة
 .فالسن ال حيكم عليو باإلوأ ،ية أو قوانٌن أخرى معتربة لدى الدستوراإلسالم

 
توكيل ادلرأة أميل إىل جواز  لذا ،توكيل ادلرأة باخلصومة مانع من ال يوجدط الذكورة فلم يذكره الفقهاء و شر أما 

وىذا ما يؤيده  ،ية وكرامة النساء ادلسلماتاإلسالمأال يتخلل عملها شيء مناقض وسلالف للشريعة  ةطيشر  باخلصومة
وقد مارس ىذا العمل كثًن من ادلتدينات وال يرتتب على ىذا العمل هتدمي القيم األخالقية لدى ادلرأة مثل  ،ادلنطق السليم

 ،بل شخصية ادلرأة تبقى زلرتمة مع قدسية رسالة احملاماة ،ت الطاعة وغًنىايسلالطة الرجال دون حد وترك الواجبات بب
معرفتهن وثقافتهن يف  ذكورة يعطلهن عن التوظيف وشلارسةوالقول باشرتاط ال ،وقد خترجت كثًنات من ىذا التخصص

 .سيما أن أغلب القضايا الشريعة تتعلق بادلرأة  ىذا اجملال ال
 

ال ف ادلرأةساحة البيت جعل يرجع إىل وضع اجملتمع آنذاك الذي ولعل عدم توكيل ادلرأة باخلصومة يف السابق 
 .ألوفاً ممعتاداً و شيئًا خروج النساء إىل ساحة العمل دلساندة الرجال صار فعصر يف ىذا الأما  .قليل بشكل إال خترج منو
وىذا من باب تغًن األحكام بتغًن  ،يف جواز عملها لتفادي الوقوع يف احملرماتالشرعية ينبغي وضع الضوابط إال أنو 

  .األزمان الذي ال ينكر
 

وتقوم  ،يوجد قانون خاص يف مجيع الواليات ادلتعلق باحملاماة الشرعية ادلسماة بقواعد احملاماة الشرعية ،عموماً 
ذ الغرض من إ ،تلك الواليات باختاذ اخلطوات احلميدة لتنسيق ىذه القواعد كي ال يكون بينها فرق لتسهيل عملية احملاماة

 .احلق والعدالةقامة إعانة احلكام وأطراف الدعوى يف إجيادىا ىو إ
 

 الجهاز الذي يتم عن طريقه تعيين المحامين الشرعيين وتشكيله
 

ي اجلهاز ادلختص باختيار احملامٌن الشرعيٌن ويتم عن طريقو تعيٌن احملامٌن الشرعيٌن يف اإلسالمشكل اجمللس الديين 
 :يتوىي كاآل ،أما تشكيلو فيختلف بٌن والية وأخرى وعلى سبيل ادلثال أستعرض عضوية اللجنة يف عدة واليات .ماليزيا
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 Kaedah-Kaedah Peguam Syarie W.Persekutuan 1988, Kaedah 8, 

25
 Kaedah Peguam Syarie Melaka (Pindaan), 1991, No:9, Kaedah 8   
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  26:تكون عضوية اللجنة يف الوالية الفدرالية على النحو التايل

 .رئيس احلكام الشرعيٌن رئيساً   .1
  .مٌن العاماألادلسجل يف احملكمة الشرعية بوالية الفدرالية   .2
 .ثالثة أعضاء آخرين يعينهم اجمللس  .3
 

  27:وعضوية اللجنة يف والية مالكا كالتايل
 .رئيساً  احلاكم الشرعي يف احملكمة العليا الشرعية  .1
 .دعاء العام الشرعيرئيس اال  .2
 .شلثل احملامٌن الشرعيٌن الذي عينو اجمللس  .3
  العاممٌن األادلسجل يف احملكمة الشرعية بوالية مالكا   .4
 .خران يعينهما اجمللسآعضوان   .5

 
  28:ويف والية قدح عضويتها على النحو التايل

  .القاضي األكرب رئيساً   .1
 .ادلستشار القانوين للوالية  .2
 ي.اإلسالمأمٌن العام للمجلس الديين   .3
 .وثالثة أعضاء آخرين يعينهم اجمللس  .4

 
جابة ومنح إعداد ادلقرر واألسئلة وتصحيح اإلشراف على االمتحانات من ومن واجبات اللجنة ىي اإل

ذا ارتكبوا ادلخالفات يف إوتقوم أيضا بوظيفة ادلراقبة على نشاطات احملامٌن الشرعيٌن ومعاقبتهم  .ىل الناجحٌنإالشهادات 
  29قواعد احملاماة الشرعية
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  30اجراءات طلب ممارسة مهنة المحاماة الشرعية
 .يقدم الشخص الطلب مع امالء استمارة خاصة لطلب شلارسة مهنة احملاماة الشرعية  .1
 .يرفق مع طلبو األوراق الالزمة من بياناتو الشخصية ومؤىالتو العلمية  .2
 .إرسال الطلب إىل رئيس جلنة  تعيٌن احملامٌن الشرعيٌن .3
رسال إبعد  شهر واحددلكاين يف مدة أقصاىا ىل احملكمة الشرعية ضمن اختصاصها اإتقدمي نسخة من طلبو  .4

 .ىل جلنة التعيٌنإطلبو 
  31صدار نتائج الطلبإىل ادلقدمٌن واحملاكم ادلعنية يف خالل سبعة أيام بعد إترسل اللجنة نتيجة الطلب  .5
وقرار اجمللس بعد الدراسة يف  ،لس أن يعيد النظر يف مجيع قراراتو ادلتعلقة بالنتائج بطلب من ادلقدمٌنللمج .6

 32ادلوضوع قاطع ال جيوز االعرتاض عليو
وبصدور ىذا القرار يتم تعيٌن احملامي الشرعي وتثبت لو احلقوق كمحام شرعي وجتب عليو واجبات احملامي  .7

 .الشرعي يف ادلركز الذي عٌن فيو
 

 الخاتمة: النتائج والتوصيات
 
 إليها: ناأىم النتائج اليت توصلف
 إن احملاماة كانت معروفة عند ادلسلمٌن منذ فجر اإلسالم. .1
 وفعل الصحابة. واإلمجاع احملاماة مشروعة يف الكتاب والسنة .2
عدم وجود نصوص شرعية صرحية دتنع ادلرأة من تويل منصب احملاماة، وإمنا ىو حكم اجتهادي فقهي، لذلك  .3

 يف احلكم الذي قاسوا عليو توليها احملاماة.تباينت آراء الفقهاء فيو، وبناء على اختالفهم 
، ال ينتج حكماً الرتك  ألن  ؛ي ليس دلياًل على عدم مشروعيتواإلسالمالتاريخ  يفعدم تويل ادلرأة منصب احملاماة  . 4

 أن مرد ذلك إىل طبيعة احلياة االجتماعية آنذاك بناء على العرف والعادة، وىذا شلا يدخل يف تغيًنب لنا بٌنتوقد 
 الفتوى بتغيًن الزمان وادلكان واحلال.

 . إن تعيٌن احملامٌن الشرعيٌن يف ماليزيا يتم من قبل جلان سلتصة وضمن شروط وضوابط زلددة .5
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