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 ملخص

استخدام املكربات الصوتية اخلارجية للمساجد من األمور املستجدة اليت 

إال يف القرن األخري؛ وهذه  عمت به البلوى يف هذا العصر، إذ مل يكن معروفا  

 ور املساجد من املسلمني وغريهم،املكربات هلا أثر بالغ يف حقوق كل من جيا

املكربات الصوتية لرفع  نطاق هذا البحث هو التحقيق يف جواز استخدامف

وحتديد االستخدامات األذان وإقامة الصالة واجلهر بالصالة املكتوبة 

يف الفقه اإلسالمي من حيث األصل، وما يرتتب على ذلك  الصحيحة هلا

من أحكام ونتائج. هتم  هذه الدراسة كل من جياور املساجد أو يديرها يف 

 البلدان اإلسالمية وغريها.

وقد اقتضت خطة هذا البحث أن تأيت يف مقدمة، وثالثة مباحث، فخامتة؛ 

املكربات الصوتية اخلارجية استخدام "فأما املبحث األول، فقد جاء بعنوان: 

"، وفيه أربعة مطالب حتتوي على تعريف األذان، وتعريف املكربات لألذان

وحكمها، وحكم استخدام املكربات الصوتية  الصوتية، وتعريف الوسيلة

لألذان. وقد رجحت فيه جواز استخدام املكربات الصوتية اخلارجية لرفع 

صل يف األذان أن يررفع من مكان األذان للصلوات املكتوبة مع بيان أن األ

بصوت اإلنسان املرتفع ، دون االستعانة بأجهزة تضخيم الصوت، كما   عال

 .صلى اهلل عليه وسلمكان يف زمن النيب 
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Abstract 

The use of external loudspeakers for mosques is a 

widespread modern practice which began in the early 

twentieth century, affecting the lives of Muslims and 

non-Muslims nearby to mosques who can hear these 

speakers.  This study is an investigation into the 

proper usage, if any, of loudspeakers for the Islamic 

call to prayer (athan), announcements of the 

beginning of congregational prayers and 

broadcasting the sounds of congregational prayers, 

from an Islamic jurisprudential perspective. The 

findings of this study are of interest to everyone who 

resides nearby to or is involved in the management 

of mosques in Islamic countries and elsewhere. 

This study is comprised of an introduction, three 

main sections, and a conclusion. As for the first 

section, it is titled, “The usage of external 

loudspeakers for the call to prayer”, and it contains 

four subsections, which are: the definition of the call 

to prayer, a description of loudspeakers, a discussion 

of means to ends (waseelah) and their Islamic 

rulings, and the ruling on the usage of loudspeakers 

for the call to prayer, whereas the author concludes 

that it is permissible to use external amplifiers for the 

call to obligatory congregational prayers.  

As for the second section, it is titled, “The usage of 

external loudspeakers to announce the beginning of 

congregational prayers”. It contains three 

subsections, which are: a description of the 

announcement of the beginning of congregational 

prayers, the precedent for the announcement of the 

beginning of congregational prayers, and the ruling 

on the usage of loudspeakers to announce the 

beginning of congregational prayers, whereas the 

author concludes that it is permissible to use external 

loudspeakers to announce the beginning of 

congregational prayers.  
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وأما املبحث الثاين، فقد جاء بعنوان: "استخدام املكربات الصوتية  

اخلارجية إلقامة الصالة"، وفيه ثالثة مطالب، حتتوي على تعريف 

اإلقامة، ومشروعية اإلقامة، وحكم استخدام املكربات الصوتية اخلارجية 

إلقامة الصالة. وقد رجحت فيه جواز استخدام املكربات الصوتية 

 قامة الصالة. اخلارجية إل

وأما املبحث الثالث، فقد جاء بعنوان: "استخدام املكربات الصوتية 

اخلارجية للجهر بالصالة املكتوبة" ، واملقصود بالصالة املكتوبة هو 

الصلوات اخلمس املفروضة السرية واجلهرية، وفيه ثالثة مطالب، حتتوي 

استخدام على تعريف صالة اجلماعة، ومفهوم اجلهر بالصالة، وحكم 

املكربات الصوتية للجهر بصالة اجلماعة يف املساجد. وقد رجحت فيه 

اخلارجية للجهر بالصلوات املكتوبة منع استخدام املكربات الصوتية 

استثناء املسجد احلرام واملسجد النبوي واملسجد األقصى و ب بضوابط

الصالة لتسهيل مساع  يف حالة امتالء املساجد أثناء وجود احلاجة إليه

 على املصلني

 –  إقامة – الصوت مكربات – أذان – صالة:الكلمات المفتاحية
 .مما عمت به البلوى – صويت ضوضاء

 

As for the third section, it is titled: “The usage of 

external loudspeakers to broadcast congregational 

prayers from mosques.” It contains three subsections, 

which are: the definition of prayer, the practice of 

reciting prayers out-loud, and the ruling on using 

loudspeakers to broadcast congregational prayers 

from mosques, whereas the author concludes that the 

usage of loudspeakers to broadcast congregational 

prayers from mosques should be avoided in most 

situations, except to facilitate participation in 

congregational prayers for worshippers outside of the 

mosque, in the event that the mosque reaches its 

maximum occupancy. 
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