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 فهرس المصادر

. بريوت: ادلكتبة النهاية في غريب الحديث واألثرم. 9191هـ/ 9911ابن األثري، ادلبارك. 
 العلمية.

. بريوت: دار الكتب األحكام السلطانيةم. 4222ه/ 9249ابن الفراء، حممد بن احلسني. 
 العلمية.

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر م. 9191ه/ 9911ابن القيم، حممد بن أيب بكر. 
 . بريوت: دار ادلعرفة.والحكمة والتعليل

. ين عن رب العالمينإعالم الموقعم. 9119ه/ 9299ابن القيم، حممد بن أيب بكر. 
 بريوت: دار الكتب العلمية.

بريوت: دار  .نهاية الرتبة في طلب الحسبةم. 4229ه/ 9242ابن بسام، حممد بن أمحد. 
 الكتب العلمية.

. ادلدينة ادلنورة: جامعة اإلمام حممد بن االستقامةه. 9229ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم. 
 سعود.

. ادلدينة النبوية: جممع مجموع الفتاوىم. 9111هـ/9291، أمحد بن عبد احلليم. ____
 ادللك فهد لطباعة ادلصحف الشريف.

. المستدرك على مجموع فتاوى شيخ اإلسالمه. 9291، أمحد بن عبد احلليم. ____
 بدون مكان الناشر. مجعه ورتبه وطبعه على نفقته: حممد بن عبد الرمحن بن قاسم.

الحسبة في اإلسالم أو وظيفة الحكومة  .. بدون تاريخ النشرعبد احلليم أمحد بن، ____
 .الطبعة األوىل :دار الكتب العلمية. اإلسالمية

دار إحياء  بدون مكان الناشر. .البداية والنهاية .م9111ه/ 9221 .إمساعيلابن كثري، 
 .الرتاث العريب
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 بريوت: دار الكتب العلمية.. تفسير القرآن العظيمه. 9291، إمساعيل. ____

دار إحياء الكتب  بدون مكان الناشر. .سنن ابن ماجو بدون تاريخ النشر. ابن ماجه، حممد.
 العربية.

: دار . بريوتعيون األنباء في طبقات األطباء بدون تاريخ النشر. .ابن أيب أصيبعة ،أبو العباس
 .مكتبة احلياة

الكنز األكبر من األمر بالمعروف والنهي عن م. 9111ه/ 9299بكر، عبد الرمحن.  وأب
 . بريوت: دار الكتب العلمية.المنكر

. الرياض: مكتبة الكتاب المصنف في األحاديث واآلثاره. 9221شيبة، أبو بكر.  وأب
 الرشد.

ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب م. 9111ه/ 9221اإلشبيلي، عبد الرمحن بن حممد. 
 . بريوت: دار الفكر.من ذوي الشأن األكبروالبربر ومن عاصرىم 

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول هـ. 9244البخاري، حممد بن إمساعيل. 
 )صحيح البخاري(. بريوت: دار طوق النجاة. اهلل صلى اهلل عليو وسلم وسننو وأيامو

بدون مكان  .تيميةمختصر الفتاوى المصرية البن  بدون تاريخ النشر. البعلي، بدر الدين.
 .تصوير دار الكتب العلمية :مطبعة السنة احملمدية الناشر.

. بريوت: دار إحياء معالم التنزيل في تفسير القرآنه. 9242البغوي، احلسني بن مسعود. 
 الرتاث العريب

 . بريوت: دار الكتب العلمية.السنن الكبرىم. 4229ه/ 9242البيهقي، أمحد بن حسني. 

تحفة الناظر وغنية الذاكر في حفظ الشعائر وتغيير م. 9119التلمساين، حممد بن أمحد. 
 . دمشق: ادلعهد الثقايف الفرنسي.المناكر

 . بريوت: دار الكتب العلمية.أحكام القرآنم. 9112ه/9291اجلصاص، أمحد بن علي. 
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 الفكر. . بريوت: دارتلبيس إبليسم. 4229ه/ 9249اجلوزي، عبد الرمحن بن علي. 

. بريوت: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةم. 9119ه/9229اجلوهري، إمساعيل بن محاد. 
 دار العلم للماليني.

 . بريوت: دار الكتب العلمية.السيرة الحلبيةه. 9249احلليب، علي بن إبراهيم. 

وت: دار . بري عيون األنباء في طبقات األطباء بدون تاريخ النشر. اخلزرجي، أمحد بن القاسم.
 مكتبة احلياة.

. بريوت: دار األمر بالمعروف والنهي عن المنكرم. 4229ه/ 9242اخلالل، أبو بكر. 
 الكتب العلمية.

بدون مكان  .تاريخ اإلسالم َوَوفيات المشاىير َواألعالمم. 4229الذهيب، حممد بن أمحد. 
 دار الغرب اإلسالمي. الناشر.

 . دمشق: دار الفكر.الفقو اإلسالمي وأدلتوانية عشرة. الزحيلي، وهبة بن مصطفى. الطبعة الث

. بريوت: دار الكشاف عن حقائق غوامض التنزيله. 9229الزخمشري، حممود بن عمرو. 
 الكتب العريب.

 مؤسسة الرسالة. بدون مكان الناشر. .أصول الدعوةم. 4229ه/ 9249زيدان، عبد الكرمي. 

بالمعروف والنهي عن المنكر أصولو وضوابطو األمر م. 9111السبت، خالد بن عثمان. 
 ادلنتدى اإلسالمي. بدون مكان الناشر. .وآدابو

 . مصر: مكتبة ابن تيمية.مسائل اإلمام أحمده. 9111ه/ 9242السجستاين، أبو داود. 

لوامع األنوار البهية وسواطع األسرار األثرية م. 9114ه/ 9224السفاريين، حممد بن أمحد. 
 . دمشق: مؤسسة اخلافقني ومكتبتها.مضية في عقد الفرقة المرضيةلشرح الدرة ال

مكتبة نزار  بدون مكان الناشر. .تاريخ الخلفاءم. 4222ه/ 9241السيوطي، جالل الدين. 
 مصطفى الباز.
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 . بريوت: دار إحياء الرتاث.الوافي بالوفياتم. 4222ه/ 9242الصفدي، خليل بن أبيك. 

. بريوت: دار تاريخ الرسل والملوك وصلة تاريخ الطبريه. 9919الطربي، حممد بن جرير. 
 الرتاث.

. مراتب اإلجماع في العبادات والمعامالت واالعتقادات بدون تاريخ النشر. الظاهري، علي.
 بريوت: دار الكتب العلمية.

دروس صوتية قام بتفريغها ) لقاء الباب المفتوح . بدون تاريخ النشر.حممد بن صاحلالعثيمني، 
  (. بدون مكان الناشرموقع الشبكة اإلسالمية

نهاية الرتبة الظريفة في طلب الحسبة  بدون تاريخ النشر. العدوي، عبد الرمحن بن نصر.
 مطبعة جلنة التأليف والرتمجة والنشر.بدون مكان الناشر. . الشريفة

 . بريوت: درا ادلعرفة.علوم الدين إحياء بدون تاريخ النشر. الغزايل، حممد بن حممد.

بدون مكان . أنوار البروق في أنواع الفروق بدون تاريخ النشر. القرايف، أمحد بن إدريس.
 دار عامل الكتب.الناشر. 

. كمربدج: دار معالم القربة في طلب الحسبة بدون تاريخ النشر. القرشي، حممد بن حممد.
 الفنون.

. القاهرة: الفصل في الملل واألىواء والنحل ريخ النشر.بدون تا القرطيب، علي بن أمحد.
 مكتبة اخلاجني.

 . بريوت: دار الفكر.المحلى باآلثار بدون تاريخ النشر. ، علي بن أمحد.____

. القاهرة: دار الكتب الجامع ألحكام القرآنم. 9112ه/9912القرطيب، حممد بن أمحد. 
 ادلصرية.

. في عصر الرسول صلى اهلل عليو وآلو وسلماإلدارة ه. 9249كرمى، أمحد عجاج. 
 القاهرة: دار السالم.
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. الرياض: فتاوى اللجنة الدائمة. بدون تاريخ النشر. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
 .اإلدارة العامة للطبع /رئاسة إدارة البحوث العلمية واإلفتاء

 . القاهرة. مصر: دار احلديث.السلطانيةاألحكام  بدون تاريخ النشر. ادلاوردي، علي بن حممد.

ادلعهد العايل للقضاء: جامعة اإلمام  الرياض. .نظام الحسبة في اإلسالمحممد، العبد العزيز. 
 ه.9919 -ه9914حممد بن سعود اإلسالمية. العام اجلامعي 

اجلزيرة للنشر  بدون مكان الناشر. .الحسبة في اإلسالمم. 4221ادلراغي، أمحد مصطفى. 
 والتنوزيع.

 . بريوت: دار الكتب العلمية.المحكم والمحيط األعظمم. 4222ه/9249ادلرسي، علي. 

سيرة عمر بن عبد العزيز على ما رواه م. 9112ه/ 9222ادلصري، عبد اهلل بن عبد احلكم. 
 . بريوت: دار عامل الكتب.اإلمام مالك بن أنس وأصحابو

جامعة ادلدينة بدون مكان الناشر. . الحسبة بدون تاريخ النشر. دلية.مناهج جامعة ادلدينة العا
 العادلية: برنامج ادلاجستري.

ادلعهد العايل  الرياض. .نظام الحسبة في اإلسالمه. 9919النجدي، رفع عبد الرمحن. 
 للقضاء: جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.

و الغافلين عن أعمال الجاىلين وتحذير تنبيم. 9119ه/9229النحاس، أمحد بن إبراهيم. 
 . بريوت: دار الكتب العلمية.السالكين من أفعال الجاىلين

. حلب: مكتب ادلطبوعات السنن الصغرىم. 9111ه/ 9221النسائي، أمحد بن شعيب. 
 اإلسالمية.

. بريوت: دار المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجه. 9914النووي، حيىي بن شرف. 
 العريب. إحياء الرتاث

. بريوت: روضة الطالبين وعمدة المفتينم. 9119ه/ 9294، حيىي بن شرف. ____
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 ادلكتب اإلسالمي.

 بدون مكان الناشر. المجموع شرح المهذب.بدون تاريخ النشر.  ، حيىي بن شرف.____

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل  بدون تاريخ النشر. النيسابوري، مسلم بن حجاج.
 . بريوت: دار إحياء الرتاث العريب.إلى رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلمعن العدل 

ه. الكويت: 9249 -ه9222وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية، ادلوسوعة الفقهية الكويتية. 
 طبعة الوزارة ودار السالسل. مصر: مطابع دار الصفوة.

. الرياض: دار االحتسابمسائل وقواعد في ه. 9299الوطبان، عبد اهلل بن عبد الرمحن. 
 احملتسب.

دار  :الرياض. نحو مفهوم شامل لالحتساب .ه9299 .عبد اهلل بن عبد الرمحن ،____
  .احملتسب

 المصادر األجنبية

Ainul Yaqin، Achmad .4291 .مHadis-Hadis Amar Makruf Nahi 
Mungkar dalam Perspektif Ormas-Ormas Islam di Jawa 

Timur. Surabaya: UIN Sunan Ampel ،Pascasarjana. 

Bachtiar،Hasnan  .4291 .مKebangkitan Kembali Ruh Profetisme 
Muhammadiyah .Universitas Muhammadiyah Malang .Pusat 

Studi Islam dan Filsafat. 

Januri   ،Achmad .4229.مIdeologi Kaum Reformis . Surabaya. 
Lembaga Pengkajian Agama dan Masyarakat. 

Miswanto ،Agus .4291.مSejarah Islam dan Kemuhammadiyahan .
Magelang: Universitas Muhammadiyah ،Pusat Pembinaan dan 

Pengembangan Studi Islam. 
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Nashir ،Haedar .4291.م Muhammadiyah Gerakan Pembaruan .
Yogyakarta : Suara Muhammadiyah . 

Syihab، Alwi. 4291.م Membendung Arus. Yogyakarta :Suara 
Muhammadiyah. 

 المصادر األخرى

 .4291أكتوبر  49 .وسيلة إليكرتونية .مقابلة شخصية .أغوس تري سونداين

بدون اسم الكاتب، تاريخ احملمدية، )ادلوقع(، 
(http://www.muhammadiyah.or.id) نوفمرب  9، مت اسرتجاعه يف

 م.4291

)ادلوقع(، ، Sejarah Singkat Muhammadiyahبدون اسم الكاتب، 
(http://m.muhammadiyah.or.id،)  4291نوفمرب  9مت اسرتجاعه يف. 

Hardja sapoetra ،Pedoman Membuat Anggaran Dasar ،)ادلوقع( ،
(http://yoga-dearia.blogspot.com.)  4291نوفمرب  9مت اسرتجاعه يف. 

بدون اسم الكاتب، النظام األساسي جلمعية احملمدية، )ادلوقع(، 
(http://www.muhammadiyah.or.id) 4291نوفمرب  9، مت اسرتجاعه يف. 

بدون اسم الكاتب، النظام الداخلي جلمعية احملمدية، )ادلوقع(، 
(http://www.muhammadiyah.or.id) 4291نوفمرب  9، مت اسرتجاعه يف. 

بدون اسم الكاتب، خصائص حركة مجعية احملمدية، )ادلوقع(، 
(http://www.muhammadiyah.or.id) 4291نوفمرب  9، مت اسرتجاعه يف. 

ادلوقع(، يف فونوروغو، ) 9111بدون اسم الكاتب، قرار جملس تنوير عام 
(http://www.muhammadiyah.or.id) 4291نوفمرب  9، مت اسرتجاعه يف. 

http://www.muhammadiyah.or.id/ar/content-50-det-sejarah.html
http://m.muhammadiyah.or.id/id/content-178-det-sejarah-singkat.html
http://yoga-dearia.blogspot.com/
http://www.muhammadiyah.or.id/
http://www.muhammadiyah.or.id/ar/content-52-det-anggaran-rumah-tangga.html
http://www.muhammadiyah.or.id)/
http://www.muhammadiyah.or.id)/


158 
 

  ، )ادلوقع(،بادلعروف والنهي عن ادلنكر ومنطق الدولة احلديثةاألمر سليمان الضحيان، 
(https://makkahnewspaper.com) م.4291أكتوبر  99، مت اسرتجاعه يف 

  سفر بن عبد الرمحن احلوايل، نظام احلسبة يف اإلسالم، )ادلوقع(،
(http://www.alhawali.com) م.4291أكتوبر  99، مت اسرتجاعه يف 

(، مت اسرتجاعه https://www.al-qaradawi.net/node/3818)ادلوقع(، ) يوسف القرضاوي،
 م.4242مارس  92يف 

، مت اسرتجاعه https://islamqa.info/ar/answers/111774اإلسالم سؤال وجواب، )ادلوقع(، 
 .4242مارس  92يف 

Ahmad Sholeh ،Sastra Karya melalui Kesadaran Menggugah ، ،)ادلوقع(
http://www.muhammadiyah.or.id)) 4242مارس  9، مت اسرتجاعه يف. 

Muhammad Saleh ،Liberasi Humanisasi dan Transendensi Gerakan 
Amar Makruf Nahi Mungkar ،)ادلوقع( ،

(https://www.ranahriau.com) 4242فرباير  1، مت اسرتجاعه يف. 

Bobby Gilang Irwanda ،Muhammadiyah Gerakan Dakwah Amar 
Makruf Nahi Mungkar ،)ادلوقع( ،

(https://medium.com/@bobbygilangirwanda) 1، مت اسرتجاعه يف 
 .4242فرباير 

Tasman Hamami ،Peran Pendidikan Muhammadiyah dalam 
Menebarkan Islam sebagai Rahmatan Lil'alamin،  ،)ادلوقع(

(http://suaraaisyiyah.aisyiyah.or.id) 4242مارس  9، مت اسرتجاعه يف. 

، مت اسرتجاعه (http://m.muhammadiyah.or.id)بيانات مشاريع احملمدية، )ادلوقع(، 
 .4242فرباير  1يف

https://makkahnewspaper.com/
http://www.alhawali.com/
https://www.al-qaradawi.net/node/3818
https://islamqa.info/ar/answers/111774
http://www.muhammadiyah.or.id)/
http://www.muhammadiyah.or.id)/
https://www.ranahriau.com/berita-12204-liberasi-humanisasi-dan-transendensi-gerakan-amar-makruf-nahi-mungkar.html
https://medium.com/@bobbygilangirwanda
http://suaraaisyiyah.aisyiyah.or.id/id/idea/peran-pendidikan-muhammadiyah-dalam-menebarkan-islam-sebagai-rahmatan-lilalamin.html
http://m.muhammadiyah.or.id/content-8-det-amal-usaha.html
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Azaki Khoirudin ،Amar Ma’ruf Nahi Munkar: Bedanya Mu’tazilah 
dengan Muhammadiyah?، ،)ادلوقع( (https://ibtimes.id)  مت اسرتجاعه

 .4242فرباير  1يف 

Zulhidayat Siregar ،Meneguhkan Dakwah Amar Makruf Nahi 
Mungkar،  ،)ادلوقع((https://www.rmol.id) فرباير  9، مت اسرتجاعه يف

4242. 

Najib Burhani ،Sejarah Pemuda Muhammadiyah،  ،)ادلوقع(
(http://muhammadiyahstudies.blogspot.com) 9، مت اسرتجاعه يف 

 .4242مارس 

Muhammad Abdus Syakur، Setahun Kematian Siyono Dahnil 
Simanjuntak Kritisi Densus 88،  ،)ادلوقع(

(https://www.hidayatullah.com) 4242مارس  9، مت اسرتجاعه يف. 

Hayatun Shofiyah ،Aisyiah Majukan Kesejahteraan Melalui Bingkai 
Amar Ma'ruf Nahi Munkar،  ،)ادلوقع((http://rri.co.id.html)،  مت

 .4242فرباير  9اسرتجاعه يف 

بد البصري، ملخص لرسالة "احلركة احملمدية يف إندونسيا ودورها يف الدعوة إيل عبدالعزيز ع
فرباير  9مت اسرتجاعه يف  (،https://azhargraduates.org)اإلسالم"، )ادلوقع(، 

4242. 

Lukman Hakim ،Upaya Menghalangi Dakwah di Masa Lalu ، ،)ادلوقع(
(https://muslimobsession.com) 4242مارس  9، مت اسرتجاعه يف. 

 

https://ibtimes.id/amar-maruf-nahi-munkar-bedanya-mutazilah-dan-muhammadiyah/
https://www.rmol.id/read/2018/11/25/367851/Meneguhkan-Dakwah-Amar-Makruf-Nahi-Mungkar-
http://muhammadiyahstudies.blogspot.com/2010/04/sejarah-pemuda-muhammadiyah.html
https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2017/03/09/113032/setahun-kematian-siyono-dahnil-simanjuntak-kritisi-densus-88.html
http://rri.co.id/post/berita/552647/info_publik/aisyiyah_majukan_kesejahteraan_melalui_bingkai_amar_maruf_nahi_munkar.html
https://azhargraduates.org/ar/Research19.aspx
https://muslimobsession.com/upaya-menghalangi-dakwah-di-masa-lalu/

