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

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

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

 ادلسلمة؟النساء عورة  سًتة من حيث الصالة والصوم و خاصللمسلمني يف شينجيانغ 
ما يف شينجيانغ فيحالة ادلسلمني ، معرفة ىي كما يلي: أوالً  أىداف ىذه الدراسة

لألقلية ادلسلمة يف شينجيانغ  النوازل الفقهية، معرفة تطبيق يتعلق بتطبيق الشريعة. اثنًيا
يف ىذه  الباحثاليت استخدمها ج ادلنه .سًت عورة النساءابلصالة والصوم و  ةادلتعلق

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

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

جيمع ادلؤلف ادلعلومات من خالل قراءة ودراسة الكتب واألوراق العلمية واجملالت 
 .اتلمة أو ادلعروفة ابسم فقو األقلييف األقليات ادلس النوازل الفقهيةادلتعلقة بتطبيق 

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

للمرأة ادلسلمة ، نظرًا الختالف  بقضااي الصالة والصوم وتغطية األعضاء التناسلية
 .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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 . املقدمة:1
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.

 ورسولُو.وأشهد أّن دمحماً عبده ، إلو إالّ هللاُ وحده ال شريك لو

﴿اَي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ات َُّقوْا اّلّلَ َحقَّ تُ َقاتِِو َواَل ََتُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنُتم يقول هللا تعاىل:   

ْسِلُموَن﴾ ن ن َّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق . وقال: ٔمُّ ﴿اَي أَي َُّها النَّاُس ات َُّقوْا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكم مِّ

َها َزْوجَ  ُهَما رَِجااًل َكِثريًا َوِنَساء َوات َُّقوْا اّلّلَ الَِّذي َتَساءلُوَن ِبِو َواأَلْرَحاَم ِإنَّ ِمن ْ َها َوَبثَّ ِمن ْ

* ﴿اَي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اّللََّ َوقُولُوا قَ ْواًل َسِديدًا . وقال: ٕاّلّلَ َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيبًا﴾

َلُكْم َويَ ْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمن ُيِطْع اّللََّ َوَرُسوَلُو فَ َقْد فَاَز فَ ْوزاً ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَما

 .َٖعِظيمًا﴾

                                                             
 .ٕٓٔسورة آل عمران، آية رقم.  ٔ
 .ٔسورة النساء، آية رقم.  ٕ
 .ٔٚو  ٓٚسورة األحزاب، آية رقم.  ٖ
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فإن أصدق احلديث كتاب هللا، وخري اذلدي ىدي دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، وشر األمور   

 ٗزلداثهتا، وكل زلدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف النار.

الشريعة اإلسالمية شريعة شاملة وىي شريعة احلياة كلها. ىي شريعة الزمة   

وكيفما كان ومىت ما كان مراعية ضروراتو وحاجتو اليت  كانملزمة لكل مسلم أينما  

تقدرىا الشريعة حق قدرىا، سواء كان رجال أو امرأة، غنيا أو فقريا، يف سفر أو 

سالم، يف رلتمع ادلسلم أو غري مسلم. حضر، يف دالر اإلسالم أو يف خارج دار اإل

والشريعة راعت ظروف كل إنسان حىت ال تصدر بو العسر واحلرج يف الدين ومل ربملو 

 من البالء ما اليطاق.

يف أي مكان كان، يف الشرق أو الغرب، يف الوطن  من ىنا كان ادلسلمون  

ية أو شيوعية، اإلسالمي أو خارجو، يف بالد حيكمها اإلسالم أو تسودىا العلمان

على قدر ادلستطاع. فال يوجد  مأمورين بتحكيم شريعة اإلسالم ومنهجو يف حياهتم

ادلسلم حيا خارج نطاق الشريعة يقول: أان معفى من تكاليف الدين إال إذا أعفتو 

 الشريعة نفسها وفق أصوذلا وقواعدىا وأحكامها وأدلتها.
                                                             

، وصححو الشيخ األلباين يف ٕٜٛٔابن ماجو، كتاب النكاح، ابب خطبة النكاح، رقم. رواه  ٗ  ٗ
. وقال األلباين: "وىذه اخلطبة تسمى عند العلماء خبطبة احلاجة، وىي تشرع بني ٖٛٗٔالصحيحة، رقم. 

ين، يدي كل خطبة، سواء كانت خطبة مجعة أو عيد أو نكاح أو درس أو زلاضرة"؛ دمحم انصر الدين األلبا
، )الرايض، ادلملكة العربية السعودية، مكتبة ادلعارف سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدىا

 .ٕٛ، ص. ٔللنشر والتوزيع، دون السنة(، ج. 
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لقانون الشرعي وأبعاد قة بني افقو األقليات ىو منوذج فقهي حيافظ على العال  

ريعة وقواعدىا وأحكامها أصول الش، أي األقليات ادلسلمة. ىو نتاج رلتمع معني

على أساس جلب ادلنفعة ونفي ادلضرة الذي ىو روح الشريعة. وكان ادلبتدئ وأدلتها 

هبذا الفقو ىو الدكتور طو جابر العلواين يف كتابو مقاصد الشريعة؛ مدخل إىل فقو 

األقليات نظرات أتسيسية والدكتور يوسف القرضاوي يف كتابو يف فقو األقليات 

 ادلسلمة حياة ادلسلمني وسط اجملتمعات األخرى

فس ما يشعر بو ىو ن الصنيما يشعر بو ادلسلمون يف شينجيانغ  كما نعلم،  

فإن وضع . ، على الرغم من أهنم أكثر صعوبة يف تطبيق الشريعةادلسلمون يف الغرب

ادلسلمني يف منطقة شينجيانغ الصينية حالًيا يف حالة من االضطهاد. الضغوط اليت 

، وخاصة لت من الصعب عليهم تنفيذ الشريعةمارستها احلكومة الصينية عليهم جع

، وربرمي سًت عورة النساء ة العبادة. يتعرضن لتحرمي الصالة، وربرمي الصومشلارس

لذي تتعرض لو الشريعة ىناك. نسأل هللا أن ادلسلمات. ىناك الكثري من االضطهاد ا

 يرفع ادلعاانة عنهم اآلن.

يشعر أنو من ادلهم حبث النوازل الفقهية  باحثمن أجل ىذا، جيعل ال  

صالهتم  تطبيق  يف خاصالألقليات ادلسلمة يف شينجيانغ فيما يتعلق بتطبيق الشريعة، 

 وصيامهم وسًت عورة نسائهم ادلسلمات.
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 كما يلي:مشكالت البحث،   حنددو 

 ني يف شينجيانغ فيما يتعلق بتطبيقهم الشريعة؟مكيف حالة ادلسل .ٔ

 شينجيانغ؟يف النوازل الفقهية لألقليات ادلسلمة  كيف تطبيق .ٕ

 : تنيالتاليطتني يف النقفهي تتحور أما أىداف البحث 

 ني يف شينجيانغ فيما يتعلق بتطبيقهم ممعرفة حالة ادلسل. ٔ

 الشريعة.

النوازل الفقهية لألقليات ادلسلمة يف كيفية تطبيق معرفة  . ٕ

 شينجيانغ.

 وأما فوائده فكما يلي:

وضرورية عظيمة، نتخلص أمهيتو يف  فوائد مهمةوال غبار أن ىذا ادلوضوع لو 

 نقطتني اتليتني : 

ني يف شينجيانغ محالة ادلسلفتح البصرية للباحث خاصة وللمسلمني عامة عن  .ٔ

 .بتطبيقهم الشريعةفيما يتعلق 

. إبراز صالحية الشريعة لكل زمان ومكان وإسهامها يف حل مشكالت القضااي ٕ

للمسلمني يف   نتيجة ىذا البحث قتطبّ ادلعاصرة اليت مل تستوعب ابلبحث حىت 

 .شينجيانغ
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ع سعيت جاىدًا للوقوف واالطالع على بعض اجلهود السابقة يف ىذا ادلوضو 

 ما ذلا صلة هبذا العنوان على وجو عام، منها:حىت أتناول بعض البحوث 

للدكتور يوسف  حياة ادلسلمني وسط اجملتمعات األخرىيف فقو األقليات ادلسلمة  -ٔ

 م. ٕٔٓٓ -ى  ٕٕٗٔالقاىرة عام -القرضاوي. ىذا الكتاب طبعو دار الشروق

حبث ادلؤلف حقائق حول فقو األقليات وأىدافها وخصائصها ومصادرىا. 

مثل صالة اجلمعة قبل الزوال وبعد   مناذيج تطبيقية يف العقائد والعبادةوذكر 

العصر ومجع بني ادلغرب والعشاء يف الصيف والنماذيج يف فقو األسرة ومرياث 

 ادلسلم من غري مسلم وغريىا من مناذيج تطبيقية خاصة ما وقعت يف العامل الغريب.

لدكتور طو جابر ل ات أتسيسيةمقاصد الشريعة؛ مدخل إىل فقو األقليات نظر  -ٕ

 م.ٕٔٓٓ-ى ٕٔٗٔلبنان سنة  -، طبعو دار اذلادي بريوتالعلواين

ذكر ادلؤلف يف ىذا الكتاب أصول وقواعد فقو األقليات. كام من مبتدئ ىذا 

البحث الذي فكر أمهية فقو األقليات خاصة للمجتمعات ادلسلمة يف العامل 

 الغريب.

الد دمحم عبد القادر. طبعو كتاب األمة يف رمضان من فقو األقليات ادلسلمة خل  -ٖ

 م بدولة قطر.ٛٔٗٔ
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حبث ادلؤلف أقسام رلتمعات غري ادلسلمني وموقف الشريعة منها فبحث أيضا 

 بعض أمثلة األحكام الواقعة لألقليات ادلسلمة يف داير غري ادلسلمني.

 الغريب. أعده د. دلياء دمحم . النوازل الفقية لألقليات ادلسلمة ادلتعلقة ابلزكاة يف العاملٗ

 ديب. –عبد الفتاح رسالن جبامعة الفالح 

 فبدأت البحث ببيان مفهوم األقليات ادلسلمة، مث بيان مفهوم نوازل األقليات 

مث تناولت احلديث عن  ادلسلمة، وأىم األسباب اليت أدت إىل ظهور األقليات.

العبادات، من خالل بيان احلكم بعض النوازل الفقهية لألقليات ادلسلمة يف 

لفة الشرعي يف حكم دفع الزكاة لغري ادلسلني ببالد األقليات، وىل سهم ادلؤ 

مث بيان حكم إعطاء الزكاة للجمعيات وادلراكز  قلوهبم ما زال ابقيا أم نسخ؟

 اإلسالمية.

 .منهج البحث:2

ساليب التحليلية، من حيث على األ الباحث يف كتابة ىذا البحث، اعتمد

إىل شينجيانغ ابلدراسة ادليدانية. ذىب الباحث  ادلسلمني يفيقوم الباحث ربليل حالة 

بعض م. كما أنو مجع ٕٕٓٓعرفة حالتهم بشكل مباشر يف ينايري شينجيانغ دل منطقة

 افيون.ادلعلومات يف وسائل اإلعالم عرب اإلنًتنت نتيجة لتحقيقات أجراىا صح



 
 

11 
 

مشاكلهم الفقهية فيما بتعلق بصالهتم وصومهم وسًت عورة  ربليلوأما 

دبراجعة الكتب والدراسات  قامطريقة البحث ادلكتيب حيث  نسائهم، سلك الباحث

خاصة بنظرية الفقو احلنفي ألجل  ذلا صلة وعالقة ابدلوضوعواألحباث وادلقاالت اليت 

 التيسري يف تطبيق مذىبهم.

 ج. نتائج البحث:

وعلى  دمحم نبينا على اهللا وصلى ا، ظاىرا وابطنالشكر احلمد هللا أوالً  وآخرا، ولو و 
بعد ىذا البحث أذكر فيما يلي بعض النتائج ادلهمة والتوصيات . آلو وصحبو أمجعني

 حىت نستفيد منها، وىي:

 ادلسلمني يف منطقة شينجيانغ الصينية حالًيا يف حالة من االضطهاد. فإن وضع. ٔ
لت من الصعب عليهم تنفيذ الضغوط اليت مارستها احلكومة الصينية عليهم جع

، وربرمي ة العبادة. يتعرضن لتحرمي الصالة، وربرمي الصوم، وخاصة شلارسالشريعة
الكثري من االضطهاد الذي تتعرض لو الشريعة و سًت عورة النساء ادلسلمات. 

نسأل هللا أن يرفع ادلعاانة  وذلك ما شاىد الباحث على طريق ادلباشر. ىناك.
 عنهم اآلن.

. تطبيق النوازل الفقهية لألقليات ادلسلمة يف شنجيانغ ادلتعلقة بصالهتم وصومهم ٕ
 وسًت عورة نسائهم فيما اييل: 
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حالة ادلسلمني يف شينجيانغ مكرىني ومُيَنعون من الصالة تنعكس مقاصد أ. 
يب احلكومة الصينية ضذ الشريعة اليت تراعي ادلسلم حلفظ دينو حيث تعذ

ادلسلمني ادلصلني يف شينجيانغ احتقارا بدين اإلسالم. والشريعة  كذلك 
تراعي ادلسلم حلفظ النفس حيث قتلت احلكومة وشددت عقوبتهم على 
ادلسلمني ادلصلني داخل السجن. ومن ادلعلوم تعرضت يف اإلسالم القاعدة 

ن الشريعة تيسري. تعين أمن القواعد الفقهية الكربى ىي ادلشقة ذبلب ال
فإذا ظهرت مشقة جلبت  اإلسالمية مل تقصد يف أحكامها العنت وادلشقة،

فوافق الباحث ما قال ابن عابدين يف رد اتار أبن جيوز للمسلم . التيسر
يصلي حالة اإلكراه موميا ابإلشارة حسب ادلشقت اليت أصابتو إذ القاعدة 

 ضرورة تقدر بقدرىا.و تقول ال إذا ضاق األمر اتسع تقول

ب. حالة ادلسلمني يف شينجيانغ مكرىني ومُيَنعون من الصوم تنعكس عن 
مقاصد الشريعة إذ تراعي ادلسلم حلفظ دينو حيث تعذيب احلكومة الصينية 
ضذ ادلسلمني الصائمني يف شينجيانغ احتقارا بدين اإلسالم. والشريعة 

ددت عقوبتهم على تراعي ادلسلم حلفظ النفس حيث قتلت احلكومة وش
ادلسلمني الصائمني داخل السجن. وظهرت يف اإلسالم القاعدة من 

فإذا  القواعد الفقهية الكربى ىي ال ضرر وال ضرار وادلشقة ذبلب التيسري.
فرخص الشارع دلن مل يقدر فعلو لقولو تعاىل:  ظهرت مشقة جلبت التيسر

ٌة  ٍم ُأَخرَ َوَمن َكاَن َمرِيًضا أَْو َعَلى َسَفٍر َفِعدَّ ْن َأايَّ . إذا كان ادلسافر ٘مِّ
وادلريض ُرّخصا بقضاء الصوم فادلسلمون يف شينجيانغ أوىل ابلًتخيص. 

                                                             
 ٘ٛٔسورة البقرة:   ٘
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وأما إذا ضاق قدرىم لقضاء الصوم خارج رمضان لشدة الضغوط من قبل 
 احلكومة فال يكلف هللا نفسا إال وسعها. اللهم ارمحهم نصرا معزرا.

ج. إجبار احلكومة الصينية على كشف عورة النساء ادلسلمات تسبب إبعادىن 
عن مقاصد الشريعة. أن الشريعة ربافظ على مقاصد الشريعة جللب 
ادلصاحل ودفع ادلضر. وحيافظ الشارع على نفس ادلسلمات وعرضها. 
بسبب اخلطر األعظم حيث أن ادلسلمات يف شينجيانغ إذا اعتقلن 

الصينية اغتصبوا عرضهن حىت قتلوىن. فالقاعدة الفقهية وأدخلنا السجون 
ِهَما تقول  . إَذا تَ َعاَرَض َمْفَسَداَتِن ُروِعَي َأْعَظُمُهَما َضَررًا اِبْرِتَكاِب َأَخفِّ

فاالعتقال الذي يسبب زوال العرض والنفس أعظم ضررا من كشف العورة 
بكلمة الكفر مكرىا  مكرىا. انطالقا من ىذه القاعدة وقياسا ابدلرء ادلتلفظ

فكشف عورهتن إكراىا حلفظ العرض والنفس مرخص وهللا أعلم ونسأل 
 هللا التوفيق والسداد.

 التوصيات:

،  ربنا يف شينجيانغ نيمو يغور" ادلظلو دلسلمي "األ ابلدعاءدلسلمني اأوصي  . ٔ
يهم من الظلم ادلستبدين الصراط ادلستقيم، ويفرج عنهم كرهبم، وينج إىل يهميهد

  الكافرين

. أوصيهم بتقوى هللا والتمسك ابلشريعة كيفما كانوا وأينما كانوا فإن الشريعة ال ٕ
 تضيق حياتنا بل يعطي مصاحل كثرية.

 .جلميع ادلسلمني آمنيلعل هللا ينفع الباحث و ادلطلعني عليو  ويغفر لو و لوالديو و 
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 فهرس املراجع
ابن عابدين، دمحم أمني بن عمر بن عبد العزيز. رد اتار على الدر ادلختار شرح تنوير 

 مٕٜٜٔبريوت:دار الفكر. األبصار، 

تصوير دار عامل الكتب ابلرايض  ،أليب الفضل مجال الدين ، لسان العرب ،بن منظورا
 ى  عن الطبعة ادلريية ٕٗٗٔعام 

 ٜٜٖٔالسعودية.  –اييس اللغة،  دار الفكر أمحد بن فارس بن زكراي أبو احلسني، مق
- ٜٜٔٚ 

الرسالة، سنة النشر: مؤسسة  .بن أمحد بن عثمان ، سري أعالم النبالء، دمحم الذىيب
 .مٕٔٓٓه/ٕٕٗٔ

 ٕٔٔٓ. السعودية–. دار الفكر مجال الدين عطية دمحم، حنو تفعيل مقاصد الشريعة 

ادلسلمة. طبعو كتاب األمة يف رمضان خالد دمحم عبد القادر، من فقو األقليات 

 م بدولة قطر.ٛٔٗٔ

راغب السرجاين، عنوان مقالة )قصة اإلسالم يف الصني(، أذاعة طريق اإلسالم 
ٕٓ/ٚ/ٕٜٓٓ. 

دلياء دمحم عبد الفتاح رسالن، النوازل الفقية لألقليات ادلسلمة ادلتعلقة ابلزكاة يف العامل 

 ديب. –الغريب. أعده د. جبامعة الفالح 
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سلمد بن حسني اجليزاين، فقو النوازل دراسة أتصيلية تطبيقية. دار ابن اجلوزي. 
ادلوسوعة العربية ، مؤسسة أعمال ادلوسوعة للنشر والتوزيع  ٔهٕٚٗٔ-مٙ..ٕ

 مٜٜٜٔ، ٕ، الرايض، ادلملكة العربية السعودية، طالعادلية

،مؤسسة الراين للطباعة األقليات اإلسالمية يف العامل اإلسالمي ، دمحم علي ضناوي 
 ه.ٖٔٗٔوالنشر والتوزيع بريوت، الطبعة األوىل، 

نيفني مسعد: األقليات واالستقرار السياسي يف الوطن العريب ، مركز البحوث 
والدراسات السياسية جبامعة القاىرة ، مكتبة النهضة ادلصرية، القاىرة ، مصر 

 مٜٙٛٔ،
. ياة ادلسلمني وسط اجملتمعات األخرىحيوسف القرضاوي، يف فقو األقليات ادلسلمة 

 م.ٕٔٓٓ -ى  ٕٕٗٔالقاىرة عام -روقدار الش

 
 
 
 
 
 
 

 


