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 املراجع واملصادر
 القرآن الكرمي

 طي أبو إسااق   ادلواققات   اا إبراىيم بن موسى بن دمحم اللخمي الشاطيب الغران

 م<800ابن عكان: 

إعالم ادلوقعني عن  ب العادلني  ابن قيم اجلوزية  احملقق: مشهو  بن حسن آل سلمان 

 م <800أبو عبيدة  اا  ابن اجلوزي: 

ابن عابدين  دمحم أمني بن عمر بن عبد العزيز   ا احملتا  على الد  ادلختا  شرح تنوير 
 م8??2بريوت:اا  الككر  األبصا   

تصوير اا  عامل الكتب ابلرايض   أليب الكضل مجال الدين   لسان العرب  بن منظو ا
 ىـ عن الطبعة ادلريية :2:8عام 

 ??29السعواية   –أمحد بن قا س بن زكراي أبو احلسني  مقاييس اللغة   اا  الككر 
– 2?=? 

 ىـ  ?2:0أمحد الز قا   شرح القواعد الكقهية للشيخ  اا  القلم   الطبعة الثانية 

صايح  البخا ي؛ دمحم بن إمساعيل بن إبراىيم بن ادلغرية البخا ي  أبو عبد هللا 
 8008 – 2:89بريوت   -البخا ي  ط  اا  ابن كثري
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سنن الرتمذي   اا  السالم للنشر و   أبو عيسى دمحم بن عيسى بن السو ة الرتمذي
ري علي م  خرج أحاايثو احلاقظ أبو طاىر زب?800-ىـ 2:90التوزيع  الرايض  

 زئي 
الرسالة  سنة النشر: مؤسسة   بن أمحد بن عثمان   سري أعالم النبالء  دمحم الذىيب
  م8002ه/2:88

  8008 - 2:88  ابن اجلوز  اا  شرح ادلمتعالعثيمني  دمحم بن صاحل  
 8022  السعواية–  اا  الككر مجال الدين عطية دمحم  حنو تكعيل مقاصد الشريعة 

القاا   من ققو األقليات ادلسلمة  طبعو كتاب األمة خالد دمحم عبد 

 م بدولة قطر <2:2يف  مضان 

 اغب السرجاين  عنوان مقالة )قصة اإلسالم يف الصني(  أذاعة طريق اإلسالم 
80/=/800?  

سعد الدين إبراىيم: أتمالت يف مسألة األقليات  اا  سعاا الصباح  الكويت  مركز 
   م 8??2إلمنائية  القاىرة  مصر  ابن خلدون للد اسات ا

سعيد بن وىف القاطاين  منزلة الّصالة يف اإلسالم  ادلملكة العربّية السعوايّة: 
 .  بتصّرف20-=مطبعة سكري  صكاة: 

طو جابر العلواين  مقاصد الشريعة؛ مدخل إىل ققو األقليات نظرات أتسيسية 
 م 8002-ىـ2:82لبنان سنة  -بريوتللدكتو   اا  اذلااي 

تصوير اا  عامل الكتب ابلرايض   أليب الكضل مجال الدين   لسان العرب  بن منظو ا
 ىـ عن الطبعة ادلريية :2:8عام 
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دلياء دمحم عبد الكتاح  سالن  النوازل الكقية لألقليات ادلسلمة ادلتعلقة 

 ايب  –ابلزكاة يف العامل الغريب  أعده ا  جبامعة الكالح 

دمحم بن أمحد بن عبد العزيز الكتوحي  شرح الكوكب ادلنري  ط: األوقاف السعواية  
:29 - 2??92 

خممد بن حسني اجليزاين  ققو النوازل ا اسة أتصيلية تطبيقية  اا  ابن اجلوزي  
ادلوسوعة العربية   مؤسسة أعمال ادلوسوعة للنشر والتوزيع  2ه=2:8-م>  8

 م???2  8العربية السعواية  ط  الرايض  ادلملكة العادلية

األقليات اإلسالمية يف العامل اإلسالمي  مؤسسة الراين للطباعة   دمحم علي ضناوي 
 ه 2:29والنشر والتوزيع بريوت  الطبعة األوىل  

 .كتاب الصيام  -اجمللد التاسع عشر   رلموع قتاوى و  سائل  دمحم صاحل العثيمني
  :b>r9http://iswy.co/e ابط ادلااة

 - :2:0الكويت    -ادلوسوعة الكقهية الكويتية  وزا ة األوقاف والشئون اإلسالمية 
2?>9 

نيكني مسعد: األقليات واالستقرا  السياسي يف الوطن العريب   مركز الباوث 
ادلصرية  القاىرة   مصر  والد اسات السياسية جبامعة القاىرة   مكتبة النهضة

 م><?2 
  حياة ادلسلمني وسط اجملتمعات األخرىيوسف القرضاوي  يف ققو األقليات ادلسلمة 

 م 8002 -ىـ 2:88القاىرة عام -روقاا  الش

  بدون اسم  مسلمو األويغو  ممنوع الصيام والذىب إىل ادلسجد

http://iswy.co/e3r8b
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-dan-berpuasa-dilarang-uighur-muslim-498924https://www.viva.co.id/berita/dunia/

masjid-ke صباحا التاسعة والنصف  يف الساعة 9802 يولو>2  الثلثاء  يوم 

أجربت الصني موظكي اخلدمة ادلدنية يف شينجيانغ تعهدوا بعدم حيواي  إيكي و 
-https://www.cnnindonesia.com/internasional/99219828284108-220  صيام  مضان

89499/china-paksa-pns-xinjiang-bersumpah-tidak-puasa-ramadan  األ بعاء  يوم  
 السااسة إال  بعا  يف الساعة ;802 يونيو=2

  الصني تستخدم صيام  مضان للقبض على ادلسلمني يف شينجيانغبدون اسم  

-untuk-ramadan-apuas-gunakan-china-depth-https://www.matamatapolitik.com/in

xinjiang-di-muslim-penangkapan-lakukan/ ،>  العاشرة   يف الساعة 802?مايو 

 الصني حتظر األويغو  ادللتاني واحملجبات   بدون اسم

-dan-berjenggot-uighur-etnis-larang-/cina682824ps://dunia.tempo.co/read/htt

berjilbab/full&view=ok ، التاسعة والنصف   يف الساعة =802أبريل  2 السبتيوم 

قصة زاي ة  ئيس احملمدية إىل شينجيانغ: احلجاب وتعليم األطكال    طامي عبد هللا
ketua-kunjungan-https://jurnalislam.com/cerita-ــ للصالة يسمى ابلراايكالية

ajarkan-dan-berjilbab-xinjiang-ke-muhammadiyah ikalrad-disebut-shalat-anak/ ، 2? 
  الساعة الثالثة مساء ?802ايسمرب 

 

https://www.viva.co.id/berita/dunia/429214-muslim-uighur-dilarang-berpuasa-dan-ke-masjid
https://www.viva.co.id/berita/dunia/429214-muslim-uighur-dilarang-berpuasa-dan-ke-masjid
https://www.matamatapolitik.com/in-depth-china-gunakan-puasa-ramadan-untuk-lakukan-penangkapan-muslim-di-xinjiang/
https://www.matamatapolitik.com/in-depth-china-gunakan-puasa-ramadan-untuk-lakukan-penangkapan-muslim-di-xinjiang/
https://dunia.tempo.co/read/861614/cina-larang-etnis-uighur-berjenggot-dan-berjilbab/full&view=ok
https://dunia.tempo.co/read/861614/cina-larang-etnis-uighur-berjenggot-dan-berjilbab/full&view=ok
https://jurnalislam.com/cerita-kunjungan-ketua-muhammadiyah-ke-xinjiang-berjilbab-dan-ajarkan%20anak-shalat-disebut-radikal/
https://jurnalislam.com/cerita-kunjungan-ketua-muhammadiyah-ke-xinjiang-berjilbab-dan-ajarkan%20anak-shalat-disebut-radikal/
https://jurnalislam.com/cerita-kunjungan-ketua-muhammadiyah-ke-xinjiang-berjilbab-dan-ajarkan%20anak-shalat-disebut-radikal/

