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 الباب األول

 املقدمة

 أوال: خلفية البحث

ونستعينو، ونستغفره، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا، ومن  ،إنَّ احلمَد هلل حنَمُده  

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

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

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

ْسِلُموَن﴾ ن ن َّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ﴿ََي أَي َُّها النَّاُس ات َُّقوْا َربَُّكُم الَّ . وقال: ٔمُّ ِذي َخَلَقُكم مِّ

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

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

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

 .َٖعِظيمًا﴾

                                                             
 .ٕٓٔسورة آل عمران، آية رقم.  ٔ
 .ٔسورة النساء، آية رقم.  ٕ
 .0ٔو  0ٓسورة األحزاب، آية رقم.  ٖ
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فإن أصدق احلديث كتاب هللا، وخري اذلدي ىدي دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، وشر األمور   

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

 أما بعد:  

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 

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

 الدين و م محملو والشريعة راعت ظروف كل إنسان حىت ال تصدر بو العسر واحلرج يف

 من البالء ما اليطاق.

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

اإلسالمي أو خارجو، يف بالد حيكمها اإلسالم أو تسودىا العلمانية أو شيوعية، 

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

                                                             
، وصححو الشيخ األلباين يف 98ٕٔرواه ابن ماجو، كتاب النكاح، ابب خطبة النكاح، رقم.  ٗ  ٗ

. وقال األلباين: "وىذه اخلطبة تسمى عند العلماء خبطبة احلاجة، وىي تشرع بني 9ٖٗٔالصحيحة، رقم. 
األلباين، يدي كل خطبة، سواء كانت خطبة مجعة أو عيد أو نكاح أو درس أو زلاضرة"؛ دمحم انصر الدين 

، )الرَيض، ادلملكة العربية السعودية، مكتبة ادلعارف سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدىا
 .9ٕ، ص. ٔللنشر والتوزيع، دون السنة(، ج. 
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م حيا خارج نطاق الشريعة يقول: أان معفى من تكاليف الدين إال إذا أعفتو ادلسل

 الشريعة نفسها وفق أصوذلا وقواعدىا وأحكامها وأدلتها.

ادلسلمني الذين  شون على وجو التحديد الفقو ألقليةوىذا جيعل العلماء يناق  

يعيشون خارج البالد اإلسالمية. فقو األقليات ىو منوذج فقهي حيافظ على العالقة 

أصول ، أي األقليات ادلسلمة. ىو نتاج لقانون الشرعي وأبعاد رلتمع معنيبني ا

على أساس جلب ادلنفعة ونفي ادلضرة الذي ىو ريعة وقواعدىا وأحكامها وأدلتها الش

ادلبتدئ هبذا الفقو ىو الدكتور طو جابر العلواين يف كتابو مقاصد روح الشريعة. وكان 

الشريعة؛ مدخل إىل فقو األقليات نظرات أتسيسية والدكتور يوسف القرضاوي يف  

كتابو يف فقو األقليات ادلسلمة حياة ادلسلمني وسط اجملتمعات األخرى. ولدت فقو 

عندما كان عليهم القيام بشيء األقليات من تراكم قلق األقليات ادلسلمة يف الغرب 

يتعلق بدينهم. فصمم ىذا الفقو لتقدمي التوجيو واإلرشاد بشأن ما ىو زلظور ومسموح 

 لألقليات ادلسلمة اليت تعيش يف الغرب لتنفيذ التزاماهتا كمسلم.

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

فإن وضع . الرغم من أهنم أكثر صعوبة يف تطبيق الشريعة ، علىادلسلمون 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
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سًت عورة النساء  ، ومحرمية العبادة. يتعرضن لتحرمي الصالة، ومحرمي الصومممارس

الكثري من االضطهاد الذي تتعرض لو الشريعة ىناك. نسأل هللا أن يرفع و ادلسلمات. 

 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.

 مشكالت البحثاثنيا: 

 البحث كما يلي: مشكالتلئال يتسع ىذا البحث، حندد 

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

 ؟شينجيانغيف النوازل الفقهية لألقليات ادلسلمة  كيف تطبيق .ٕ

 فوائدهأهداف البحث و اثلثا: 

 : تنيالتاليطتني يف النقفهي تتحور أما أىداف البحث 

 ني يف شينجيانغ فيما يتعلق بتطبيقهم ممعرفة حالة ادلسل. ٔ

 الشريعة.
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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  .ٔ

 .فيما يتعلق بتطبيقهم الشريعة

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

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

 .شينجيانغ

 الدراسات السابقة رابعا:

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

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

للدكتور يوسف  حياة ادلسلمني وسط اجملتمعات األخرىيف فقو األقليات ادلسلمة  -ٔ

 م. ٕٔٓٓ -ى  ٕٕٗٔالقاىرة عام -القرضاوي. ىذا الكتاب طبعو دار الشروق
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حبث ادلؤلف حقائق حول فقو األقليات وأىدافها وخصائصها ومصادرىا. 

مثل صالة اجلمعة قبل الزوال وبعد   وذكر مناذيج تطبيقية يف العقائد والعبادة

لنماذيج يف فقو األسرة ومرياث العصر ومجع بني ادلغرب والعشاء يف الصيف وا

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

لدكتور طو جابر ل مقاصد الشريعة؛ مدخل إىل فقو األقليات نظرات أتسيسية -ٕ

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

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

البحث الذي فكر أمهية فقو األقليات خاصة للمجتمعات ادلسلمة يف العا م 

 الغريب.

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

 م بدولة قطر.9ٔٗٔ

لشريعة منها فبحث أيضا حبث ادلؤلف أقسام رلتمعات غري ادلسلمني وموقف ا

 بعض أمثلة األحكام الواقعة لألقليات ادلسلمة يف دَير غري ادلسلمني.

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

 ديب. –عبد الفتاح رسالن جبامعة الفالح 

 فبدأت البحث ببيان مفهوم األقليات ادلسلمة، مث بيان مفهوم نوازل األقليات 
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مث تناولت احلديث عن  ادلسلمة، وأىم األسباب اليت أدت إىل ظهور األقليات.

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

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

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

 اإلسالمية.

  منهج البحث مسا:اخ

موضوع ىذا البحث زلدود يف حالة األقليات ادلسلمة يف شينجيانغ فيما 

عورة يف  ثالثة مواضع: صالهتم وصومهم وسًت يتعلق بتطبيقهم الشريعة خاصة 

عرفة حالتهم دل الصني شينجيانغ منطقةإىل ذىب الباحث دلعرفة ذلك   نسائهم.

 بشكل مباشر.

من حيث ، ساليب التحليليةعلى األ الباحث يف كتابة ىذا البحث، اعتمد

إىل . ذىب الباحث ةادليداني شينجيانغ ابلدراسة ادلسلمني يفحالة  حث محليليقوم البا

بعض . كما أنو مجع مٕٕٓٓيف ينايري  حالتهم بشكل مباشرعرفة شينجيانغ دل منطقة

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

بصالهتم وصومهم وسًت عورة مشاكلهم الفقهية فيما بتعلق  محليل وأما

دبراجعة الكتب والدراسات  قامطريقة البحث ادلكتيب حيث  سلك الباحثنسائهم، 
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خاصة بنظرية الفقو احلنفي ألجل  ذلا صلة وعالقة ابدلوضوعواألحباث وادلقاالت اليت 

 التيسري يف تطبيق مذىبهم.

 خطة البحث سادسا:

 ىذا البحث على مخسة أبواب، ويتم ترتيب ذلك على حنو التايل: اشتمل

 الباب االول: ادلقدمة 

لبحث وفوائد البحث ادلقدمة تتكون من خلفية البحث، ومشكلة البحث وأىداف ا

 والدراسات السابقة ومنهج البحث وخطة البحث.

 الباب الثاين: 

فيو يتعرض الباحث للكالم عن مفهوم النوازل الفقهية واألقليات ادلسلمة، ويتضمن 

ثالثة فصول: يف الفصل األول يتكلم الباحث يف مفهوم النوازل الفقهية، مث يف الفصل 

األقليات ادلسلمة، وأما الفصل الثالث سيتكلم الباحث فيو الثاين يتكلم يف مفهوم 

 ادلسلمون يف شينجيانغ واترخيهم.

 

 

 الباب الثالث:
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ويعرض الباحث يف ىذا الباب عن حالة ادلسلمني يف شينجيانغ فيما يتعلق بتطبيقهم 

والبحث زلدود يف ثالثة حاالت: صالهتم وصومهم وسًت عورة نسائهم،  الشريعة

تطبيقيهم يف إقامة  حالة ثالثة فصول: يف الفصل األول يتكلم الباحث يفيتضمن ف

، وأما الفصل الصومتطبيقيهم يف إقامة حالة ، مث يف الفصل الثاين يتكلم يف الصالة

 .سًت العورةتطبيق نسائهم يف  حالة الثالث سيتكلم الباحث يف

 الباب الرابع: 

لألقليات ادلسلمة يف النوازل الفقهية كيفية تطبيق يف ىذا الباب سيعرض الباحث عن  

فيما يتعلق تطبيق النوازل الفقهية . وىي تنقسم إىل ثالثة فصول: األول ىو شينجيانغ

النوازل الفقهية ادلتعلقة ابلصوم فيها  تطبيق النوازل الفقهية ابلصالة فيها والثاين ىو

 عورة النساء فيها. النوازل الفقهية ادلتعلقة بسًت تطبيق النوازل الفقهية والثالث

 الباب اخلامس:

وىو اخلاَتة، يذكر الباحث فيها نتائج فيها نتائج البحث اليت توصل إليها وعرض 

 بعض التوصيات.

 

 


