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 ملخص
، صينيةيستند ىذا البحث إىل معاانة ادلسلمني يف شينجيانغ بسبب قمع احلكومة ال

دينية. إهنم يعانون من القهر والقمع والقيود يف خاصة يف تطبيق الشريعة وادلمارسات ال
تنفيذ الشريعة كمسلمني ، لذلك فهم غري قادرين على تطبيق الشريعة وممارسة العبادة 

ىذا البحث ىي كما يلي: كيف ىو الوضع احلايل لألقلية  تادلشكال .بشكل صحيح
قو ادلعاصر ادلسلمة يف شينجيانغ فيما يتعلق بتطبيق سياسة؟ كيف يتم تطبيق الف

 ادلسلمة؟النساء عورة  سرتخاصة من حيث الصالة والصوم و للمسلمني يف شينجيانغ 
ما يف شينجيانغ فيحالة ادلسلمني ، معرفة ىي كما يلي: أوالا  أىداف ىذه الدراسة

لألقلية ادلسلمة يف شينجيانغ  النوازل الفقهية، معرفة تطبيق يتعلق بتطبيق الشريعة. اثنياا
يف ىذه  الباحثاليت استخدمها ادلنهج  .سرت عورة النساءصالة والصوم و ابل ةادلتعلق

بدراسة الباحث ، يقوم ةليالتحلي دراسة. يف التطبيقيةة  و ليالتحلي دراسةالالدراسة ىي 
ة شينجيانغ ابلصني دلعرفة الظروف احلقيقية اليت منطقميدانية من خالل القدوم إىل 

أيضاا البياانت وادلعلومات اليت مت الباحث ل يعيشها ادلسلمون يف شينجيانغ. ويكم
، التطبيقية الدراسة فيون. يفااحلصول عليها من وسائل اإلعالم اليت يكتبها الصح

جيمع ادلؤلف ادلعلومات من خالل قراءة ودراسة الكتب واألوراق العلمية واجملالت 
 .اتابسم فقو األقلي لمة أو ادلعروفةيف األقليات ادلس النوازل الفقهيةادلتعلقة بتطبيق 

وجاءت نتائج ىذه الدراسة كالتايل: أوالا ، ادلسلمون يف شينجيانغ ليسوا خبري. 
يتعرضون للقمع والقمع والتحرمي يف تطبيق الشريعة وممارسات العبادة. اثنياا ، ميكن 
تطبيق تطبيق الفقو ادلعاصر لألقليات ادلسلمة يف شينجيانغ ، خاصة فيما يتعلق 

الة والصوم وتغطية األعضاء التناسلية للمرأة ادلسلمة ، نظراا الختالف بقضااي الص
 .ظروفها عن الظروف العادية

كومة احلكلمة ادلرور: شينجيانغ ، األقلية ادلسلمة ، الفقو ادلعاصر ، األويغور ، 
 يةالصين
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ABSTRACK 

This research is based on the suffering of Muslims in Xinjiang because of the 

Chinese government's oppression, especially in the application of Sharia and 

religious practices. They experience oppression, suppression, and restrictions 

in carrying out the Shari'a as Muslims, so they are unable to apply the Shari'a 

and carry out the practice of worship properly. 

The main points of the problem formulation in this research are as follows: 

How is the current condition of minority Muslims in Xinjiang in relation to the 

implementation of syaritat? How is the implementation of contemporary fiqh 

for Muslims in Xinjiang, especially in terms of prayer, fasting, and covering 

aurat for Muslim women? 

The objectives of this study are as follows: First, to find out the actual 

condition of minority Muslims in Xinjiang in relation to the implementation of 

sharia. Second, knowing the implementation of contemporary fiqh of minority 

Muslims in Xinjiang which is related to prayer, fasting and covering the 

genitals of Muslim women. 

The method used by the author in this study is the method of tahliliyyah / 

analysis and tathbiqiyah / implementation. In the tahliliyyah / analysis method, 

the author takes a field study by coming to Xinjiang Province, China to find 

out the real conditions experienced by Muslims in Xinjiang. The author also 

complements the data and information obtained from the mass media written 

by journalists. In the tathbiqiyah / implementation method, the author collects 

information by reading and studying books, scientific works, journals related 

to the implementation of contemporary fiqh in minority Muslims or better 

known as Minority Fiqh. 

The results of this study are as follows: First, Muslims in Xinjiang are not 

well. They experience oppression, suppression, and prohibition in the 

application of sharia and worship practices. Second, the implementation of 

Contemporary Fiqh for Minority Muslims in Xinjiang, especially on the issue 

of prayer, fasting, and covering the genitals for Muslim women can be applied, 

given their conditions that are different from normal conditions. 

 

Password: Xinjiang, Muslim minority, Contemporary Fiqh, Uyghurs, 

Government of China 
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilatar belakangi atas penderitaan Umat Islam di Xinjiang karena 

penindasan Pemerintah China terutama dalam penerapan syariat dan praktek 

ibadah. Mereka mengalami penindasan, penekanan, dan pembatasan dalam 

menjalankan syariat sebagai muslim, sehingga mereka tidak dapat menerapkan 

syariat dan menjalankan praktek ibadah sebagaimana mestinya. 

Pokok perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Bagaimana kondis umat Islam minoritas di Xinjiang saat ini kaitannya dengan 

penerapan syaritat? Bagaimana implementasi fiqih kontemporer bagi umat 

Islam di Xinjiang terutama dalam hal shalat, puasa, dan menutup aurat bagi 

wanita muslimah? 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama, mengetahui 

kondisi sebenarnya umat Islam Minoritas di Xinjiang kaitannya tentang 

penerapan syariat. Kedua, mengetahui implementasi fiqih kontemporer umat 

Islam minoritas di Xinjiang yang berkaitan tentang shalat, puasa dan menutup 

aurat bagi wanita muslimah. 

Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode 

tahliliyyah/analisa dan tathbiqiyah/implementasi. Dalam metode tahliliyyah 

/analisa peneliti menempuh studi lapangan dengan datang ke Provinsi Xinjiang, 

China guna mengetahui kondisi sebenarnya yang dialami oleh umat Islam di 

Xinjiang. Peneliti juga melengkapi data dan informasi yang didapat dari media 

massa yang ditulis oleh para wartawan. Dalam metode 

tathbiqiyah/implementasi, peneliti mengumpulkan maklumat dengan membaca 

dan menelaah kitab, karya ilmiah, jurnal yang berkaitan tentang implementasi 

fiqih kontemporer pada muslim minoritas atau lebih dikenal dengan Fiqih 

Minoritas.  

Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama, umat Islam di 

Xinjiang dalam keadaan tidak baik. Mereka mengalami penindasan, 

penekanan, dan pelarangan dalam penerapan syariat dan praktek ibadah. 

Kedua, implementasi Fiqih Kontemporer untuk Muslim Minoritas di Xinjiang 

terutama pada masalah shalat, puasa, dan menutup aurat bagi wanita muslimah 

dapat diterapkan, mengingat kondisi mereka yang berbeda dari kondisi normal. 

 

Kata sandi: Xinjiang, minoritas Muslim, Fiqih Kontemporer, Uyghur, 

Pemerintah China 
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 ادلشرف األول مذكرة
الشريعة اإلسالمية ابلدراسات العليا جبامعة امدية  فضيلة رئيس برانمج ماجستري

 سوركارات حفظها هللا.

 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاتو   

بعد قراءة ومطالعة تصحيح وتعديل ما ينبغي تعديلو، أقرر أبن رسالة  
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 استهالل

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

 قال هللا تعاىل:

ُ ن اْفًسا إَِّله ُوسْ ﴿ هاا ماا اْكتاساباتْ َلا ُيكال ُِّف اَّلله   ﴾ عاهاا ۚ ذلااا ماا كاساباْت واعالاي ْ

 (086)سورة البقرة، آية رقم.

 :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا 

مثل ادلؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم مثل اجلسد إذا اشتكى منه عضو  

 .ابلسهر واحلمى تداعى له سائر اجلسد

 ( -رضي هللا عنهما-عن النعمان بن بشري  )متفق عليو، 
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 الإهداء

 

أودي وذا العمل المتواضع إلى أبي الذي لم 

 يبخل علي يوماً بشيء 

 وإلى أمي التي ذودتهي بالحهان والمحبة 

أقول لهم: أنتم ووبتموني الحياة والأمل 

 والهشأة على شغف الاطلاع والمعرفة

بالمحبة  هيزوجتي الحبيبة التي رافقت ىوإل

 والرحمة

 إن شاء هللا

 وإلى إخوتي وأسرتي جميعاً 

ثم إلى كل من علمهي حرفاً أصبح سها برقه 

 يضيء الطريق أمامي
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 كلمة التقدمي
ونستعينو، ونستغفره، ونعوذ اب من شرور أنفسنا، ومن  ،إنَّ احلمَد  حنَمُده

وأشهد أّن ال  سيئات أعمالنا، من يهده هللا فال مضّل لو، ومن ُيضلل فال ىادي لو.

 .بده ورسولُووأشهد أّن دمحماا ع، إلو إالّ هللاُ وحده ال شريك لو

 أما بعد: 
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 مجيع أساتذة برانمج ماجستري الشريعة اإلسالمية. .8

 جناز كتابة ىذه الرسالة ادلتواضعة.وكل من ساعدوين يف إ .9
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أقول لكم مجيعا: جزاكم هللا خري كثريا، وابرك هللا يف علومكم، وأعمالكم،  

 وأىليكم، وهللا ال يضيع أجر اسنني يف الدنيا واآلخرة.
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