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بينّ الباحث التايل:

ى بجلد من جهة واحدة، بال اأوتار وال جر�س. ر مغ�صنّ ف باأنه: مدونّ تعريف الدُّ

ف؛ التحرمي، واأن على هذا االأ�صل ا�صتثناءات كيوم عيد. االأ�صُل يف �صرب الدنّ

ة �صرب الدف يف االأعرا�س والعيدين. الن�صو�س يف م�صروعينّ

اأق��وال الفقه��اء يف حكم بيع ال��دف، وراأى البحث اأن احلكم ي��دور بي التحرمي 

واالإباحة بحكم عرف النا�س وعاداتهم.

القول االأول: االإباحة، وبه قال ال�صافعي، وظاهر ن�س االإمام اأحمد.

القول الث��اين: الكراهة، وبه ق��ال احلنفية، وظاهر قول االإم��ام مالك، وهو قول 

ة؛ اإن بيع قبل تف�صيله. ال�صافعينّ

القول الثالث: التحرمي، وبه قال اأبو يو�صف من احلنفية، وبه قال ال�صافعية؛ اإن 

ل للهو. كان ف�صنّ

الرتجيح: راأى البح��ث اأن حكم بيع الدف بي التحرمي واالإباحة يختلف بحكم 

عرف النا�س وعاداتهم.

بي اأقوال الفقهاء يف حكم اأخذ االأجرة على �صرب الدف على قولي:

القول االأول: االإباحة، وهو قول احلنفية، وال�صافعية، وظاهر قول االإمام اأحمد.

القول الثاين: الكراهة، وهو قول االإمام مالك.

الرتجيح: رجح البحث القول االأول.

بي اأقوال الفقهاء يف حكم اإجارة الدف يف العر�س والعيدين، على قولي:
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الق��ول االأول: االإباحة، وهو ظاهر قول احلنفية، وق��ول ابن يون�س من املالكية، 

وظاهر قول االإمام اأحمد.

القول الثاين: الكراهة، وهو قول االإمام مالك.

الرتجيح: رجح البحث القول االأول.

ب��ي حكم اإعارة الدف ا�صتنادا اإلى حكم وجه االنتف��اع به، فاإن كان االنتفاع به 

عل��ى وجه مب��اح كال�صرب به يف العر�س فهو مب��اح، واإن كان وجه االنتفاع به حمرم 

كال�صرب به للتلهي فاالإعارة حمرمة.

بي اأقوال الفقهاء ف حكم اإتالف الدف كالتايل:

القول االأول: االإباحة، وبه قال اأبو حنيفة، ورواية عن االإمام اأحمد.

القول الثاين: التحرمي، وبه قال ال�صافعية، ورواية عن االإمام اأحمد.

الرتجيح: راأى البحث اأن حكم االإتالف مبني على احلالة التي اأتلف فيها الدف، 

ف��اإن كان اإتالفه يف حال ا�صتعماله يف وجه مباح، فه��و حمرم، واإن كان اإتالفه يف حال 

ا�صتعماله يف وجه حمرم فهو مباح.

بي اأقوال الفقهاء يف وجوب �صمان اإتالف الدف على قولي:

الق��ول االأول: وج��وب ال�صمان، وهو قول اأبي حنيف��ة، وغريه من احلنفية، وهو 

مقت�صى قول املالكية، وال�صافعية ورواية عن اأحمد.

الق��ول الثاين: ع��دم الوجوب، وهو قول حممد واأبي يو�ص��ف من احلنفية، ورواية 

عن احمد.

الرتجيح: راأى البحث وجوب ال�صمان وعدمه م�صتند اإلى حالة ا�صتعمال الدف، 

فاإن كان يف مباح وجب ال�صمان، واإن كان يف حمرم فال.
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ة املو�صي ب��دف بعد موته اإل��ى مو�صى اإليه، وحم��ل فعله على  ب��ي �صح��ة و�صينّ

االإباح��ة، واأن ذلك ه��و مقت�صى قول اأبي حنيف��ة، وظاهر ق��ول املالكية، وبه قال 

ال�صافعية واحلنابلة.

بي اأقوال الفقهاء يف قطع يد �صارق الدف اإن بلغ الن�صاب اإلى قولي:

القول االأول: ال قطع، وبه قال اأبو حنيفة، و�صاحباه.

الق��ول الثاين: وجوب القطع، وب��ه قال املالكية، وهو مقت�ص��ى قول ال�صافعية، 

وظاهر قول احلنابلة.

الرتجيح: رجح البحث القول االأول.

ب��ي البحث اتفاق فقه��اء املذاهب االأربعة على اعتبار امل��روءة يف عدالة ل�صاهد 

�شللرط من �شروط ال�شهادة، ثم بني خافا لفقهاء يف قبول �شهادة �شارب الدف على 

قولي:

القول االأول: قبولها، وهو قول احلنفية.

القول الثاين: ردها اإن كان �صارب الدف اإن كان مداوما على ال�صرب، وهو ظاهر 

قول املالكية، وهو قول ال�صافعية واحلنابلة.

الرتجي��ح: راأى البح��ث اأن قب��ول �صهادة �ص��ارب الدف ورده��ا مبني على عرف 

وع��ادات املجتمع، فاإن كان املجتمع ي��رى اأن �صرب الدف يقدح يف مروءة �صاربه، 

فاإن �صهادته مردودة، واإن كان ال فال.
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املقدمة
�حلمد هلل رب �لعاملني, و�ل�س���الة و�ل�س���الم على �ملبعوث رحمة للعاملني, وعلى �آله 

و�سحبه, ومن �قتفى �أثره �إلى يوم �لدين, وبعد: 
لقد �هتم بع�ش �لباحثني يف �لفقه �الإ�س���المي  ببيان �أحكام �رشب �لدف يف كثري من 
�ملنا�س���بات من عيد وعر�ش وغريه, وال ريب �أن �لقول باإباحة �رشبه �أو حترميه ينبني عليه 
كثري من �الأحكام �ملالية و�جلنائية �ملتعلقة بالدف, فما من دف �سي�رشب �إال و�سي�سبقه �أو 

يعقبه حكم مايل �أو جنائي. 
لذل���ك �أحببت �أن �أ�س���هم يف بيان هذه �الأح���كام من خالل بح���ث "�الأحكام �ملالية 

و�جلنائية �ملتعلقة بالدف".
وقد ��ستمل �لبحث على مقدمة ومتهيد وت�سعة مباحث وخامتة.

و�خلامتة وفيها �أبني �أهم �لنتائج �أو �لتو�س���يات �لتي تو�سلت �إليها من خالل �لبحث. 
هذ� و�أ�ساأل �ملولى -جّل وعال- �لتوفيق و�ل�سد�د.
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التمهيد

املطلب الأول:  تعريف الدف 

 امل�صاألة االأولى: تعريف الدف يف اللغة.

: �مْلَ�ْسُي �خْلَِفيُف, ُيَقال: َدفرَّ  فُّ , و�لدرَّ رْيِ ُ ِمن �َسرْيِ �الإِِبِل, وكذ� من �َسرْيِ �لطرَّ : �للرَّنيِّ فُّ �لدرَّ
.(1( �ملَا�ِسي عَلى َوْجِه �الأَْر�ِش, �أَي: َخفرَّ

ٌة))).  � لَيًِّنا َفِهَي َد�فرَّ َماَعُة تَِدفُّ َدِفيًفا �َساَرْت �َسرْيً َوَدفرَّْت �جْلَ
َتا  ���َماَمتاه من جانبيه, وَدفرَّ ���َحِف �سِ ْنُب ِمْن ُكلِّ �َس���ْيِء, وَدّفَتا �ملُ�سْ ّفة: �جْلَ ّف و�لدرَّ و�لدرَّ

ِج  َجاِنَباُه)3). ْ ْحل َو�ل�رشرَّ �لررَّ
ف مبعنى �جَلْنب بالَفْتح ال غري, وجمعه ُدُفوف)4). و�لدرَّ

ْمُع ُدُفوٌف)5).  �ِل َوَفْتِحَها, َو�جْلَ مِّ �لدرَّ فُّ �لرَِّذي ُيْلَعُب ِبِه ِب�سَ َو�لدُّ

امل�صاألة الثانية: تعريف الدف يف اال�صطالح.

ى بجلد من وجهة و�حدة)6)؛ كاْلِغْربَاُل))),  �لدف يف ��سطالح �لفقهاء هو �ملدور �مْلَُغ�سرَّ
ارِّ َوُيَقاُل له �أي�ساً: �ْلِغْربَاُل))). َوُيْعَرُف ِبالطرَّ

)1)  ينظر: تاج العرو�س ٢3/3٠1.

)٢)  ينظر: امل�صباح املنري 196/1.
)3)  ينظر: تهذيب اللغة 5٢/14, ل�صان العرب 1٠4/9, امل�صباح املنري 196/1.

)4)  ينظر: تهذيب اللغة 5٢/14, ل�صان العرب 1٠4/9.
)5)  ينظر:  تهذيب اللغة 5٢/14, ل�صان العرب 1٠6/9, امل�صباح املنري 197/1, تاج العرو�س 3٠٢/٢3.

)6)  ينظـــر:  الذخـــرية 4٠٠/4, 45٢, 453, القوانـــني الفقهيـــة 131/1, التـــاج واالإكليـــل 6/4, �صـــرح اخلر�صـــي 19/7, الفواكه 
الدواين 313/٢, ال�صرح الكبري للدردير339/٢, منح اجلليل 533/3, حا�صية اجلمل على �صرح املنهج 3٨1/5.

)7)  ينظر: القوانني الفقهية 131/1. واْلِغْرَباُل: ما ُغربل به. وغربل ال�صيء: نخله. ) ينظر: املحكم واملحيط االأعظم 91/6 ).
)٨)  ينظـــر:  الذخـــرية 4٠٠/4, 45٢, 453, القوانـــني الفقهيـــة 131/1, التـــاج واالإكليـــل 6/4, �صـــرح اخلر�صـــي 19/7, الفواكه 

الدواين 313/٢, ال�صرح الكبري للدردير339/٢, منح اجلليل 533/3, حا�صية اجلمل على �صرح املنهج 3٨1/5.
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وز�د بع�ش �لفقهاء: �إذ� مل يكن فيه �أوتار وال جر�ش))).
وهذ� يخرج ما ياأتي:

�أواًل: �لدف �مل�سل�س���ل؛ وهو �لطار ذو �ل�سال�سل �أو �ل�رش��رش �أو �جلالجل �أو �حللق 
�أو �ل�سنوج )11).

و�مل���ر�د بذلك كله و�إن �ختلفت ت�س���ميته �حلل���ق �لتي جتعل د�خل �ل���دف, و�لدو�ئر 
�لعر��ش �لتي توؤخذ من �س���فر وتو�س���ع يف خروق د�ئرة �ل���دف)11), فيكون فيها زيادة 

�إطر�ب))1).
�����ى من  ����ى من �جلهتي�ن)13). وقي������ل: مدور ُمَغ�سرَّ ثانياً: �مِلْزَهر؛ وهو طبل مربع ُمَغ�سرَّ

�جلهتني)14).
ى من جهة و�حدة. ى من �جلهتني و�لدف ُمَغ�سرَّ فيكون �لفرق بينه وبني �لدف �أنه ُمَغ�سرَّ

املطلب الثاين  
الأ�سل يف �سرب الدف 

 
, �أنه �َس���ِمَع  ورد �لن����ش �ل�رشعي �ل�رشيح بتحرمي �ملعازف فعن �أَبي َماِلٍك �اْلأَ�ْس���َعِريُّ
وَن �حِلَر َو�حَلِريَر,  ِتي �أَْقَو�ٌم, َي�ْسَتِحلُّ َم َيُقوُل: "لَيَُكونَنرَّ ِمْن �أُمرَّ ���لرَّى �هللُ َعَلْيِه َو�َس���لرَّ �لنرَِّبيرَّ �سَ

)9)  ينظر: مواهب اجلليل 7/4.
)1٠)  ينظـــر:  �صـــرح فتـــح القدير 1٨9/3, البحر الرائق ٨6/3, حا�صية ابن عابديـــن 9/3, مواهب اجلليل 6/4, منح اجلليل 
533/3, حا�صية الد�صوقي 339/٢,  فتح الوهاب 3٨4/٢, مغني املحتاج 4٢9/4, حا�صية قليوبي 3٢1/4, حا�صية البجريمي 

على منهج الطالب 5٠6/4, ك�صاف القناع ٢٢/5, �صرح منتهى االإرادات 39/3, الرو�س املربع 1٢4/3.
)11)  ينظر:  فتح الوهاب 3٨4/٢, مغني املحتاج 4٢9/4, حا�صية قليوبي 3٢1/4, حا�صية البجريمي على منهج الطالب  5٠6/4.

)1٢)  ينظر:  مواهب اجلليل 6/4
)13)  ينظـــر:  القوانـــني الفقهيـــة 131/1, التـــاج واالإكليـــل 6/4, مواهب اجلليـــل 7/4, �صرح اخلر�صـــي 19/7, ال�صرح الكبري 

339/٢, منح اجلليل 533/3.
)14)  ينظر: القوانني الفقهية 131/1.
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َو�خَلْمَر َو�ملََعاِزَف")15).
فه���ل �لدف من �ملعازف �ملحرمة فاأبيح يف مو��س���ع ��س���تثناء من �لن����ش, �أو �أنه من 

�الأمور �ملباحة فاأبيح ��ست�سحاباً لالأ�سل؟ 
عّد �أهل �للغة �لدف من �ملعازف, فقد قال يف �لنهاية)16): )�لَعْزف: �للرَِّعب باملََعاِزف, 

فوف وَغريها مِمرَّا ُي�رْشَب(. َوِهَي �لدُّ
كما �أن ن�ش بع�ش �لعلماء على ذلك, فقد قال �بن حجر: )�ملعازف؛ �لدفوف وغريها 

مما ي�رشب به())1). 
, َو�اْلأَْوتَاِر َو�ْلِعيَد�ِن())1). فِّ وقال �بن �لقيم: )َو�آالت �مْلََعاِزِف ِمَن �ْلرَيَ�ِع, َو�لدُّ

ومما يدل على �أن �الأ�سل يف �رشب �لدف �لتحرمي ما ياأتي:
1- �أثر عامر بن �س���عد �لبجلي قال: دخلت على قرظة بن كعب و�أبي م�س����عود وذكر 

ثالثاً وجو�ر ي�رشبن بالدف, ويغنني فقالو�: )قد ُرّخ�ش لنا يف �لعر�سان())1).
فورود لفظ: )ُرّخ�ش( يف �الأثر يدل على �أن �الأ�س���ل يف �لدف �لتحرمي؛ �إذ �لرخ�سة 

ما جاز فعله لعذر مع قيام �ل�سبب �ملحرم لوال �لعذر)1)). 

يِه ِبَغرْيِ ا�ْصِمِه حديث  ْمَر َوُي�َصمِّ )15)  اأخرجـــه البخـــاري, يف �صحيحـــه, يف كتاب االأ�صربة ) 5 ) َباب ما جاء ِفيَمْن َي�ْصَتِحلُّ اخْلَ
.٢1٢3/5 (5٢6٨(

)16)  النهاية يف غريب احلديث 3/٢3٠.
)17)  فتح الباري 46/1٠.

)1٨)  مدارج ال�صالكني 494/1.
)19)  اأخرجـــه البيهقـــي, يف  ال�صـــن الكـــربى, يف كتـــاب النكاح باب مـــا ي�صتحب من اإظهار النـــكاح ٢٨9/7. واأخرجه دون ذكر 
الدفـــوف الن�صائـــي, يف ال�صـــن ال�صغرى, يف كتـــاب, باب اللَّْهُو َواْلِغَنـــاُء ِعْنَد اْلُعْر�ِس 135/6,  واحلاكـــم يف امل�صـتدرك على 

ال�صحيحني, يف كتاب النكاح ٢٠1/٢. وقال عنه: ) حديث �سحيح على �سرط �ل�سيخن ومل يخرجاه (.
)٢٠)  ينظـــر يف تعريـــف الرخ�صـــة: اأ�صـــول ال�صرخ�صـــي 11٨/1, امل�صت�صفـــى 7٨/1, االإحكام يف اأ�صول االأحـــكام 177/1, ك�صف 
االأ�صـــرار 433/٢, االإبهـــاج ٨1/1, املوافقـــات 3٠1/1, القواعد والفوائد االأ�صوليـــة 115/1,  غاية الو�صول �س19, تي�صري 

التحرير  ٢/٢34.
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2- عن َعاِئ�َسَة ر�سي �هلل عنها �أَنرَّ �أَبَا بَْكٍر ر�سي �هلل عنه دخل عليها َوِعْنَدَها َجاِرَيَتاِن يف 

بَاِن َو�لنرَِّبيُّ �سلى �هلل عليه و�سلم   ُمَتَغ�شٍّ ِبثَْوِبِه َفاْنَتَهَرُهَما �أبو بَْكٍر  َفاِن َوتَ�رْشِ �أَيرَّاِم ِمَنى تَُدفِّ

َفَك�َس���َف �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم عن َوْجِهِه فقال: "َدْعُهَما يا �أَبَا بَْكٍر َفاإِنرََّها �أَيرَّاُم ِعيٍد". 

َوِتْلَك �الأَيرَّاُم �أَيرَّاُم ِمنى)1)).

فقد �أقّر �لنبي �س���لى �هلل عليه و�سلم �أبا بكر ر�س���ي �هلل عنه يف �إنكاره �لدف كاأ�سل, 

وعلل �لرخ�سة بكونه يوم عيد ��ستثناًء من �الأ�سل.

���لرَّى �هلل َعَلْيِه  قال �بن تيمية: )َفِفي َهَذ� �حْلَِديِث بَيَاُن �أَنرَّ َهَذ� مَلْ َيُكْن ِمْن َعاَدِة �لنرَِّبيِّ �سَ

لرَّى  ْيَطاِن, َو�لنرَِّبيُّ �سَ يُق ِمْزَماَر �ل�سرَّ ���دِّ اُه �ل�سِّ َحاِبِه �الْجِتَماُع َعَلْيِه؛ َوِلَهَذ� �َسمرَّ َم َو�أَ�سْ َو�َس���لرَّ

َم �أََقررَّ �جْلََو�ِرَي َعَلْيِه ُمَعلِّاًل َذِلَك ِباأَنرَُّه َيْوُم ِعيٍد()))). �هلل َعَلْيِه َو�َسلرَّ

وق���ال �بن رج���ب: )ويف �حلديث ما يدل على حترميه يف غري �أي���ام �لعيد؛ الأن �لنرَّبّي 

�سلى �هلل عليه و�سلم علل باأنها �أيام عيد, فدل على �أن �ملقت�سي للمنع قائم, لكن عار�سه 

معار�ش وهو �لفرح و�ل�رشور �لعار�ش باأيام �لعيد. وقد �أقر �أبا بكر على ت�س���مية �لدف 

مزمور �ل�سيطان, وهذ� يدل على وجود �ملقت�سي للتحرمي لوال وجود �ملانع()3)).

3- عن �بن عبا�ش ر�س���ي �هلل عنهما  ق���ال: )�لدف حر�م, و�ملعازف حر�م, و�لكوبة 

حر�م, و�ملزمار حر�م()4)). 

. حديث ) 944  ) 335/1,  )٢1)  اأخرجـــه البخـــاري, يف �صحيحـــه, يف كتـــاب العيدين ) ٢5 ) َباب اإذا َفاَتـــُه اْلِعيُد ُي�َصلِّي َرْكَعَتنْيِ
واللفظ له, و م�صلم, يف �صحيحه, يف كتاب العيدين ) 4 ) باب الرخ�صة يف اللعب الذي ال مع�صية فيه. حديث )  ٨9٢) 

.6٠٨/٢
)٢٢)  جمموع الفتاوى 11 / 566. 

)٢3)  فتح الباري �صرح �صحيح البخاري البن رجب ٨/433.
)٢4)  اأخرجه البيهقي, يف ال�صن الكربى, يف كتاب ال�صهادات, باب ما جاء يف ذم املالهي1٠/٢٢٢. 

قال االألباين عن اإ�صناده: )وهذا اإ�صناد �صحيح ). ) حترمي اآالت الطرب �س 9٢). 
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فقد ن�ش �بن عبا�ش ر�سي �هلل عنهما على �أن �الأ�سل يف �لدف �لتحرمي.

املطلب الثالث  
الن�سو�س الواردة مب�سروعية �سرب الدف 

يف الأعرا�س والعيدين 

وفيه م�ساألتان:

امل�صاألة االأولى: الن�صو�س الواردة مب�صروعية �صرب الدف يف االأعرا�س.

1- عن عائ�سة ر�سي �هلل عنها �أن �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم قال: "�أَْعِلُنو� هذ� �لنَِّكاَح 
ُفوِف")5)). بُو� عليه ِبالدُّ َو�ْجَعُلوُه يف �مْلَ�َساِجِد َو��رْشِ

ٌل  ِد بن َحاَطٍب �جلمحي قال: قال ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم: "َف�سْ مرَّ 2- عن حُمَ

)٢5)  اأخرجـــه الرتمـــذي يف, ال�صـــن, يف كتـــاب النـــكاح ) 6) باب ما جاء يف اإِْعالِن النَِّكاِح . حديـــث )  1٠9٠ ) 39٨/3, واللفظ 
لـــه, واأخرجـــه ابـــن ماجـــه ولي�س يف لفظه  ) واجعلوه يف امل�صاجد ), يف ال�صن, يف كتـــاب النكاح ) ٢٠ ) باب اإِْعالِن النَِّكاِح. 
حديث )1٨95) 611/1, والبيهقي, يف ال�صن الكربى, يف كتاب النكاح, باب ما ي�صتحب من اإظهار النكاح واإباحة ال�صرب 

بالدف عليه وما ال ي�صتنكر من القول 7/٢9٠.
ــُف يف احلديث ). ) �صن  ـــعَّ  قال عنه الرتمذي: )هذا َحِديٌث َغِريٌب َح�َصٌن يف هذا اْلَباِب َوِعي�َصـى بن َمْيُموٍن االأَْن�َصاِريُّ ُي�صَ
الرتمذي  39٨/3). وقال املباركفوري: ) قوله - اأي الرتمذي - ) هذا حديث ح�صن غريب ) كذا يف الن�صخ احلا�صرة 
واأورد هـــذا احلديـــث ال�صيـــخ ويل الدين يف امل�صكاة وقـــال رواه الرتمذي وقال هذا حديث غريب ومل يذكر لفظ ح�صن, 
وكذلك اأورد ال�صوكاين هذا احلديث يف النيل, وقال قال الرتمذي هذا حديث غريب ومل يذكر هو اأي�صاً لفظ ح�صن 
فالظاهـــر اأن الن�صخـــة التـــي كانـــت عند �صاحـــب امل�صكاة وعنـــد ال�صوكاين هـــي ال�صحيحة ويدل علـــى �صحتها ت�صعيف 
الرتمذي عي�صى بن ميمون اأحد رواة هذا احلديث ). ) حتفة االأحوذي 17٨/4 ). وقال  البيهقي: ) عي�صى بن ميمون 
�صعيـــف ). ) �صـــن البيهقـــي الكـــربى  ٢9٠/7 ). وقـــال ابن امللقن عـــن احلديث برواية ابن ماجـــه: ) هذا احلديث رواه 
ابن ماجه بهذا اللفظ من رواية عائ�صة ـ ر�صي اهلل عنها ـ ويف اإ�صناده خالد بن اإليا�س املديني وهو �صعيف, قال االإمام 
اأحمـــد: منكـــر احلديـــث ). ) البدر املنـــري 643/9 ). وقال ابن حجر: ) ويف اإ�ْصَناِدِه َخاِلُد بـــن اليا�س وهو ُمْنَكُر احلديث 
ْوِزيِّ ).   ) التلخي�س  َفُه ابن اجْلَ , َو�َصعَّ ِمِذيُّ ْ ُف َقاَلُه الرتِّ عَّ ِمِذيِّ ِعي�َصى بن َمْيُموٍن وهو ُي�صَ ْ َقاَلُه اأَْحَمُد, ويف ِرَواَيِة الرتِّ

احلبري  ٢٠1/4 ). و�صعف �صنده يف فتح الباري ٢٢6/9. 



175 العدد  |64| رجب 1435هب    

ْوُت يف �لنَِّكاِح")6)). فُّ َو�ل�سرَّ َر�ِم �لدُّ بني �حْلَاَلِل َو�حْلَ
اِر  3- عن �بن َعبرَّا�ٍش ر�س���ي �هلل عنهما قال: �أَْنَكَحْت َعاِئ�َس���ُة َذ�َت َقَر�بٍَة لها من �الأْن�سَ
ِ �سلى �هلل عليه و�سلم فقال: "�أَْهَدْيُتْم �ْلَفَتاَة؟ "قالو�: نعم. قال: "�أَْر�َسْلُتْم  َفَجاَء ر�سول �هللرَّ
اَر َقْوٌم  ِ �سلى �هلل عليه و�س���لم: "�إِنرَّ �الأْن�سَ َمَعَها من ُيَغنِّي؟ "قالت: ال. فقال ر�س���ول �هللرَّ

ِفيِهْم َغَزٌل َفَلْو بََعْثُتْم َمَعَها من يقول: �أَتَْيَناُكْم �أَتَْيَناُكْم َفَحيرَّانَا َوَحيرَّاُكْم")))).
 ِ ���اِئِب بن َيِزيَد عن �لنبي �س���لى �هلل عليه و�س���لم �أنه قيل له: يا َر�ُسوَل �هللرَّ 4- َعِن �ل�سرَّ

�ُش ِللنرَّا�ِش يف هذ�؟ قال: "نعم �إنه ِنَكاٌح ال �ِسَفاٌح �أَ�ِسيُدو� ِبالنَِّكاِح")))). �أَتَُرخِّ
5- عن عامر بن �سعد �لبجلي قال: دخلت على قرظة بن كعب و�أبي م�س����عود وذكر 

ثالثاً وجو�ٍر ي�رشبن بالدف, ويغني�������ن فقالو�: )قد ُرّخ�ش لنا يف �لعر�سان()))).
)٢6) اأخرجـــه الرتمـــذي يف, ال�صـــن, يف كتـــاب النكاح ) 6 ) باب ما جاء يف اإعالن النكاح. حديث )  1٠٨٨ ) 39٨/3, والن�صائي, 
فِّ 1٢7/6, و ابن ماجه, يف ال�صن, يف كتاب  ْوِت َو�َصْرِب الدُّ يف ال�صن ال�صغرى, يف كتاب النكاح, باب اإِْعالُن النَِّكاِح ِبال�صَّ
النكاح ) ٢٠) باب اإِْعالِن النَِّكاِح 611/1. حديث ) 1٨96 ), و�صعيد بن من�صور, يف ال�صن, يف كتاب النكاح باب ما جاء يِف 
نـــكاح ال�صـــر. حديـــث )6٢9 )٢٠1/1, و االإمام اأحمـــد, يف امل�صند 41٨/3, ٢59/4, واللفظ لـــه. واحلديث ح�صنه الرتمذي 
)ال�صـــن 39٨/3 ), وقـــال ابـــن القي�صـــراين: ) رواه اأبـــو بلـــج يحيى بن اأبـــي �صليم: عن حممد بن حاطـــب. وحممد هذا 
قال البخاري: فيه نظر ). ) ذخرية احلفاظ  1651/3 ). وقال اأي�صاً: )فيه يحيى بن اأبي �صليم تكلم فيه ابن حبان). 

)معرفة التذكرة 1/17٠ ).
. حديـــث )  1٨79 ) 61٢/1, واللفـــظ لـــه,  فِّ )٢7)  اأخرجـــه ابـــن ماجـــه, يف ال�صـــن, يف كتـــاب النـــكاح ) ٢1 ) بـــاب اْلِغَنـــاِء َوالـــدُّ
والن�صائي, يف ال�صن الكربى, يف كتاب النكاح, ) ٨7 ) باب اللهو والغناء عند العر�س. حديث ) 5565 ) 33٢/3, واالإمام 

اأحمد, يف امل�صند 391/3, 77/4.
 قـــال االأ�صبهـــاين عـــن احلديث بروايـــة ابن ماجه: ) �صحيـــح ). ) اأحاديث اأبي الزبيـــر 55/1 ). وقـال الكناين: ) هذا اإ�صناد 
رجالـــه ثقـــات اإال اأن االأجلـــح خمتلـــف فيـــه )... ) واأ�صلـــه يف �صحيح البخاري مـــن حديث ابن عبا�س بغـــري هذا ال�صياق 
ولـــه �صاهـــد مـــن حديث جابر رواه الن�صائي يف الكربى ورواه البيهقـــي يف �صننه الكربى من حديث جابر عن عائ�صة ). 
)م�صباح الزجاجة  1٠7/٢ ). وقال عنه العيني برواية ابن ماجه: ) هذا حديث �صعيف, وقال اأحمد: حديث منكر ). 

) عمدة القاري ٢٠/136 ).
)٢٨)  اأخرجه الطرباين يف املعجم الكبري 7/15٢.

 قـــال الهيثمـــي: ) رواه الطـــرباين وفيـــه يزيـــد بـــن عبدامللك النوفلي وهـــو �صعيف ووثقه ابن معني يف روايـــة ).    ) جممع 
الزوائد  ٢9٠/4 ). و�صكت عنه ابن حجر يف فتح الباري ٢٢6/9, وال�صوكاين يف نيل االأوطار 6/1٨٨.

)٢9)  �صبق تخريجه �س 7.
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امل�صاألة الثانية: الن�صو�س الواردة مب�صروعية �صرب الدف يف العيدين.

1- عن َعاِئ�َس���َة ر�س���ي �هلل عنها �أَنرَّ �أَبَا بَْكٍر ر�سي �هلل عنه دخل عليها َوِعْنَدَها َجاِرَيَتاِن 
بَاِن َو�لنرَِّبيُّ �س���لى �هلل عليه و�سلم  ُمَتَغ�شٍّ ِبثَْوِبِه َفاْنَتَهَرُهَما �أبو  َفاِن َوتَ�رْشِ يف �أَيرَّاِم ِمَنى تَُدفِّ
بَْكٍر, َفَك�َس���َف �لنبي �سلى �هلل عليه و�س���لم عن َوْجِهِه فقال: "َدْعُهَما يا �أَبَا بَْكٍر َفاإِنرََّها �أَيرَّاُم 

ِعيٍد". َوِتْلَك �الأَيرَّاُم �أَيرَّاُم ِمنى)31).
2- عن َعاِمٍر قال: )�َسِهَد ِعيَا�ٌش �الأ�ْسَعِريُّ ِعيًد� ِباالأْنَباِر فقال مايل ال �أََر�ُكْم تَُقلِّ�ُسوَن)31) 

ِ �سلى �هلل عليه و�سلم ())3). كما كان ُيَقلرَّ�ُش ِعْنَد ر�سول �هللرَّ

3- عن َقْي�ِش بن �َس����ْعٍد قال: )ما كان �َس����ْيٌء على َعْهِد ر�س����ول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم 

� �إال وقد َر�أَْيُتُه �إال �َس����ْيٌء َو�ِحٌد؛ فاإن َر�ُس����وَل �هلل  �س����لى �هلل عليه و�سلم � كان ُيَقلرَّ�ُش له يوم 
�ْلِفْطِر()33).

املبحث الأول: بيع الدف

للفقهاء يف حكم بيع �لدف ثالثة �أقو�ل: 
)3٠)  �صبق تخريجه �س ٨.

)31)  التقلي�ـــس ؛ ال�صـــرب بالـــدف, وقيل: هو اأن تقف اجلواري وال�صبيان على اأفـــواه الطريق يلعبون بالطبل وغري ذلك, 
وقيل: هو اللعب. ) �صرح �صن ابن ماجه 1/9٢ ).

)3٢)  اأخرجه ابن ماجه, يف ال�صن, يف كتاب اإقامة ال�صالة وال�صنة فيها ) 3 ) باب ما جاء يف التقلي�س يوم العيد. حديث 
)  13٠٢ ) 413/1, واللفـــظ لـــه, والبيهقـــي, يف ال�صـــن الكـــربى, يف كتـــاب ال�صهـــادات, باب ما ال ينهى عنـــه من اللعب 

.٢1٨/1٠
قال يف م�صباح الزجاجة 154/1: ) هذا اإ�صناد رجاله ثقات ).

)33)  اأخرجه ابن ماجه, يف ال�صن, يف كتاب اإقامة ال�صالة وال�صنة فيها ) 3 ) باب ما جاء يف التقلي�س يوم العيد. حديث 
)  13٠3 ) 413/1, واللفـــظ لـــه, والبيهقـــي, يف ال�صـــن الكـــربى, يف كتـــاب ال�صهـــادات, باب ما ال ينهى عنـــه من اللعب 

٢1٨/1٠, و االإمام اأحمد, يف امل�صند 3/4٢٢.
 قال يف م�صباح الزجاجة 154/1: ) اإ�صناد حديث قي�س بن �صعد )... ) �صحيح رجاله ثقات ).
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القول االأول: يباح بيع الدف. 

وبه قال �ل�س���افعية �إن بيع بعد تف�سيله)34), و�لقول باالإباحة ظاهر ن�ش �الإمام �أحمد, 
فق���د قيل له: �ُس���ِئَل)35) عْن بي���ِع �لّدفوِف؟ فكرهه. َق���اَل �أحمُد: ذه���ب)36) �إِلَى حديِث 
ريِق  ���ي �هللُ َعْنُه ي�ستقبلون �جلو�ري يف �لطرَّ �إبر�هيم))3), كاَن �أ�س���حاُب عبِد �هلل))3)  َر�سِ
معهن �لّدفوف فيخرقونها))3), وقال �لنبيُّ �س���لى �هلل عليه و�سلم: )ف�سل ما بني �حلالِل 

و�حَلر�ِم �رشب �لّدِف()41), �لّدُف َعَلى َذ�َك �أي�رش, �لطبل لي�َش فيِه رخ�سٌة )41).
دليل هذ� �لقول: 

�أنه ميكن �النتفاع بالدف منافع مباحة �إذ� ف�سلت �أجز�وؤه, فيباح بيعه))4).

)34)  ينظر: احلاوي الكبري 3٨5/5, كفاية االأخيار �س٢35, نهاية املحتاج 396/3.
 واملراد بتف�صيله ؛ اأي اإَذا ُفكَّ َتْرِكيبه َفكاً ال َيُعوُد َبْعَدُه ِلَهْيَئِته. ) ينظر: نهاية املحتاج 3/ 397 ).

)35)   مل يذكر ا�صم ال�صخ�س الذي �ُصئل و اأجاب.
)36)  اأي القائل بالكراهة.

)37)   اأي النخعي.
)3٨)   اأي ابن م�صعود.

)39)  اأخرجه ابن اأبي �صيبة  يف امل�صنف, يف كتاب االأدب ) 177 ) باب من كره الدف 317/5.
 �صحح اإ�صناده ابن حزم. ) املحلى 63/9 ).

)4٠)   �صبق تخريجه �س 11.
)41)  ينظـــر:  م�صائـــل االإمـــام اأحمـــد بـــن حنبل وابن راهويـــه 14٨/٢- 149, االأمر باملعـــروف والنهي عن املنكـــر من م�صائل 

االإمام اأحمد �س 57 - 5٨.
)4٢)  ينظر:  احلاوي الكبري 3٨5/5.  فقد ورد يف احلاوي: ) املالهي كالطنبور والعود والدف واملزمار, فاإن اأمكن االنتفاع 
بها اإذا ف�صلت جاز بيعها, وكذلك اللعب. لكن يكره بيع ذلك قبل تف�صيله لبقاء املع�صية فيه. فاإن بيع على حاله جاز. 
واأمـــا اإن كان ذلـــك اإذا ف�صـــل ال ي�صلـــح لغري اللهو بحال )... ) وال منفعة فيـــه فبيعه باطل ). وال ي�صكل عليه ما ورد يف 
فتـــح الوهـــاب ٢73/1: ) ) و ) ال بيـــع ) نحـــو حبتـــي بـــر ) كحبتي �صعـــري الأن ذلك ال يعد مااًل واإن عـــد ب�صمه اإلى غريه 
)...)  ) واآلة لهو ) حمرمة كطنبور ومزمار ) واإن متول ر�صا�صها ) اأي مك�صرها اإذ ال نفع بها �صرعاً وال يقدح فيه نفع 
متوقع بر�صا�صها الأنها بهيئتها ال يق�صد منها غري املع�صية ). وعلق على ذلك يف حا�صية اجلمل ٢6/3 بقوله: )قوُلُه 
ِة ). فكاأنه هنـــا اأخرج اآلة اللهو املباحة مـــن حترمي البيع, لكن  َرُبكَّ ُبوِل َغـــرْيِ الدَّ ِفـــرِي َوالطُّ َهـــا َكالنَّ َمـــٍة) َخـــَرَج َغرْيُ رَّ حُمَ
بالتاأمل يف كالم االأن�صاري يف فتح الوهاب جنده نقل حترمي بيع اآلة اللهو املحرمة بعد تف�صيلها واإن متول مك�صرها, 

فتخت�س اآلة اللهو املباحة باإباحة بيع مك�صرها بعد تف�صيلها ـ واهلل اأعلم.  
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القول الثاين: يكره بيع الدف. 

و�إليه ذهب �أبو حنفية)43), وهو ظاهر قول مالك؛ حيث قال بكر�هة �إجارة �لدف)44), 

و�الإجارة بيع للمنافع, كما �أن �لقاعدة عند �ملالكية �أن ما جاز بيعه جازت �إجارته)45).

وبهذ� �لقول قال �ل�سافعية �إن بيع قبل تف�سيله)46).

�أدلة هذ� �لقول: 

1- اإن الدف لي�ض مبحرم العني، وكونه اآلة مع�سية اإمنا يوجب �سقوط التقوم واملالية 

�إذ� كانت متعينة للمع�س���ية, وهو مل يتعني �آلة للمع�س���ية؛ الأنه ميك���ن �النتفاع به بوجه 

حالل؛ باأن يجعل �لدف ظرفاً لالأ�سياء))4).

2- �لقيا����ش على �الأمة �ملغنية؛ فكما يباح بي�ع �الأم���ة �ملغنية لالنتفاع بها بغري �لغناء, 

كذلك يباح بيع �لدف؛ �إذ كل منهما ميكن �النتفاع منه بوجه مباح))4).

ويوج���ه قول �أبي حنيفة بالكر�هة باأن �الأ�س���ل يف �لدف �أنه م���ن �ملعازف �ملنهي عنها 

�رشعاً, وقد ينتفع منه على وجه حمرم.

ِريَعِة؛ �إْذ لو َجاَز بيع �لدف ل�س�ربه يف �ْلُعْر�ِش,  � ِللذرَّ وعلل �الإمام مالك �لكر�هة �َس���دًّ

ِه))4). َل ِبذلك لبيعه لل�رشب يف َغرْيِ لََتَو�سرَّ

)43)  ينظر:  بدائع ال�صنائع 144/5, االختيار 74/3, البحر الرائق 7٨/6, الفتاوى الهندية 3/ 116.
)44)  ينظـــر:  تهذيـــب املدونـــة 1٢3/3, الذخرية 4٠5/5, التاج واالإكليل 41٨/5, �صرح اخلر�صي 19/7, ال�صرح الكبري, وعليه 

حا�صية الد�صوقي 4/1٨.
)45)  ينظر:  الذخرية 4٠٢/5, �صرح اخلر�صي 19/7.

)46)  ينظر: احلاوي الكبري 3٨5/5, كفاية االأخيار �س٢35, نهاية املحتاج 396/3.
)47)  ينظر: املحيط الربهاين 35٠/6, بدائع ال�صنائع 144/5, البحر الرائق 6/7٨.

)4٨)  ينظر: اجلامع ال�صغري3٨1/1, اجلوهرة النرية 1/ 345, حا�صية ابن عابدين 6/٢1٢.
)49)  ينظر:  حا�صية الد�صوقي 4/1٨.



179 العدد  |64| رجب 1435هب    

وعلل �ل�سافعية تقييدهم �لكر�هة ببيعه قبل تف�سيله؛ باأن �ملع�سية باقية فيه)51), فيمكن 
�النتفاع به على وجه حمرم. 

القول الثالث: يحرم بيع الدف. 

وبه قال �أبو يو�سف وحممد من �حلنفية)51), و�إليه ذهب �ل�سافعية �إذ� ف�سل فال ي�سلح 
لغري �للهو بحال ))5). 

�أدلة هذ� �لقول: 
1- اإن من �رشط جواز البيع املالية ، والدف اأعّد للمع�سية حتى �سار بحال ال ي�ستعمل 

�إال يف �ملع�سية, ف�سقطت ماليته)53).
�أجيب عنه: 

َُغنِّيَاِت  ي َومع�س���ية، لَِكنَّ هذا ال ُيوِجُب �ُس���ُقوَط َماِليَِّتَه؛ َكاملمْ ن�س���لم باأن الدف اآلة تََّلهِّ
ِه من �أوجه  ُلُح ِلَغرْيِ ي ي�سْ ���ُلُح ِللترََّلهِّ َو�ْلِقيَاِن َوبََدِن �ْلَفا�ِس���ِق َوَحيَاِتِه َوَماِلِه؛ فالدف كما ي�سْ

�الْنِتَفاِع �ملباح )54).
2- �لقيا����ش على �خلمر؛ فكما يحرم بيعه���ا فكذلك يحرم بيع �لدف؛ بجامع �أن كاًل 

منهما �أعّد للمع�سية)55).
�أجيب عنه:  باأن �لقيا�ش مع �لفارق؛ الأن �خلمر حر�م لعينها, بخالف �لدف)56). 

)5٠)  ينظر:  احلاوي الكبري 3٨5/5.
)51)  ينظـــر:  اجلامـــع ال�صغـــري 3٨1/1, بدائع ال�صنائع 144/5, االختيار 74/3, البحـــر الرائق 7٨/6, الفتاوى الهندية 

.116 /3
)5٢)  ينظر:  احلاوي الكبري 3٨5/5, كفاية االأخيار �س٢35, نهاية املحتاج 396/3.

)53)  ينظر:  املحيط الربهاين 35٠/6, بدائع ال�صنائع 144/5.
)54)  ينظر:  بدائع ال�صنائع 144/5.

)55)  ينظر:  اجلامع ال�صغري3٨1/1, اجلوهرة النرية 1/ 345. 
)56)  ينظر:  حا�صية ابن عابدين 6/٢1٢.
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3- �أن �لدف و�إن كان فيه منفعة فاإن منفعته حمرمة َفِهَي َكاْلَعَدِم))5), وما ال منفعة فيه 
فبيعه باطل؛ الأنه من �أكل �ملال بالباطل))5).

يجاب عنه:  باأن �النتفاع ب�رشب �لدف لي�ش حر�ماً حم�س���اً, بل هو مباح يف �أحو�ل 
�أباحها �ل�س�رع؛ كالعر�ش و�لعيد.

الرتجيح:  

بالنظر يف �الأقو�ل و�أدلتها يتبني �أنها مبنية على َماِليرَّة �لدف وعدمها, فمن يرى �الإباحة 
يع���ّد �ل���دف مااًل باعتبار ما فيه م���ن منافع مباحة, ومن يرى �لتح���رمي ال يعّد �لدف مااًل 

نع كاآلة لهو ومع�سية. باعتبار �أ�سل �سنعته, فقد �سُ
لكن �ل���دف يختلف عن بقية �آالت �للهو باإباحة �النتف���اع به يف �لعر�ش و�لعيد, وما 
�أبيح نفعه جاز بيعه, �إال �أن هذ� لي�ش على �إطالقه؛ فكلب �ل�س���يد مباح �لنفع وال يجوز 
بي�ع���ه؛ لذلك جند �لفقهاء قد ز�دو� قيد�ً يف ذلك فقالو�: كل ما �أبيح نفعه و�قتناوؤه مطلقاً 
فبيعه جائز))5), وعلل بع�س���هم الإباحة بيع بع�ش �حليو�نات بقوله: �إنه حيو�ن �أبيح نفعه 
و�قتناوؤه من غري وعيد يف جن�س���ه, فجاز بيعه)61). و�ل���دف ال يباح �قتناوؤه مطلقاً, وقد 

ورد �لوعيد يف جن�سه من �آالت �للهو و�ملعازف.
لذلك كله �لذي يرتج���ح يف نظري و�هلل �أعلم �أن بيع �لدف يختلف حكمه باختالف 
عرف �لنا����ش وعادتهم؛ فاإن جرت ع���ادة �لنا�ش يف زمن من �الأزم���ان على �النتفاع به 
يف �أوج���ه �ملباح فقط ك�رشبه لعر�ش وعيد, �أبيح بيع���ه, و�إن تعارف �لنا�ش يف زمن من 

)57)  ينظر:  القوانني الفقهية �س164.
)5٨)  ينظر:  احلاوي الكبري 3٨5/5.

)59)  ينظر:  املحرر يف الفقه ٢٨4/1, �صرح الزرك�صي 9٨/٢, ك�صاف القناع 153/3, �صرح منتهى االإرادات ٨/٢.
)6٠)  ينظر:  الكايف يف فقه ابن حنبل ٢/5.
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�الأزمان على �النتفاع به على وجه حمرم ك�رشبه خلتان ونحوه حرم بيعه؛ �سد�ً للذريعة, 
وتعاوناً على �لرب و�لتقوى ال على �الإثم و�لعدو�ن. 

املبحث الثاين 
اأخذ الأجرة على �سرب الدف

�أخ���ذ �الأجرة على �رشب �ل���دف �إن كان على وجه حمرم ك�رشبه لّلهو يحرم باتفاق 
فقه���اء �ملذ�هب �الأربع���ة)61), و�إن كان عل���ى وجه مباح ك�رشبه لعر����ش وعيد))6), فقد 

�ختلفو� فيه على قولني:

القول االأول: يباح اأخذ االأجرة على �صرب الدف. 
وهو مقت�سى قول �حلنفية؛ حيث قالو� باإباحة ��ستئجار رجل لي�رشب �لطبل للغزو �أو 

�لقافلة �أو �لعر�ش)63) و�لدف مثله و�أولى.
وبهذ� �لقول قال �ل�س���افعية)64), وهو ظاهر كالم �الإمام �أحمد حيث ذهب �إلى �إباحة 

بيع �لدف)65), و�لقاعدة عند �حلنابلة: �أن ما جاز بيعه جازت �إجارته)66).
وجهة هذ� �لقول:

)61)   ينظر:  البحر الرائق ٢3/٨, تبيني احلقائق 1٢5/5, �صرح اخلر�صي 19/7, حا�صية الد�صوقي 4/1٨.
ون�ـــس ال�صافعيـــة واحلنابلـــة على حترمي اإجـــارة اآالت اللهو, والدف منها اإن كان �صربه علـــى وجه حمرم.  ) ينظر: جواهر 

العقود ٢1٠/1, نهاية الزين �س ٢5٨, �صرح العمدة 4٠7/1, االآداب ال�صرعية 196/1). 
)6٢)   وزاد ال�صافعية اأن يقدر ال�صرب بالزمن ال العمل. ) ينظر:  حا�صية ال�صرواين على حتفة املحتاج 6/ 13٠ ).

)63)  ينظر: البحر الرائق ٢3/٨, تبيني احلقائق 1٢5/5, جممع االأنهر 533/3, تنقيح الفتاوى احلامدية 499/5.
)64)  ينظر:  حا�صية ال�صرواين على حتفة املحتاج 6/ 13٠.

)65)  ينظـــر:  م�صائـــل االإمـــام اأحمـــد بـــن حنبل وابن راهويـــه 14٨/٢- 149, االأمر باملعـــروف والنهي عن املنكـــر من م�صائل 
االإمام اأحمد �س 57 - 5٨.

)66)  ينظر:  املغني ٢79/5, ك�صاف القناع 4٠3/3.
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�أن �رشبه يف �لعر�ش و�لعيد منفعة مباحة , فتباح �الأجرة عليها))6).
القول الثاين: يكره))6) اأخذ االأجرة على �صرب الدف. 

و�إليه ذهب �ملالكية))6).  
�أدلة هذ� �لقول:

ِريَعِة؛ �إْذ لو َجاَزت �الأجرة على �رشب �لدف يف �ْلُعْر�ِش,  � ِللذرَّ 1- �أن يف كر�هته �َسدًّ
ِه)1)).  َل ِبذلك الأخذ �الأجرة على �ل�رشب يف َغرْيِ لََتَو�سرَّ

يج���اب عنه: باأن و�س���ائل �ملحرمات يف كر�هتها و�ملنع منها, بح�س���ب �إف�س���ائها �إلى 
�ملحرم و�رتباطها به, ولو قيل ب�سد �لذريعة على �إطالقها لكره �رشب �لدف يف �لعر�ش 

�أي�ساً؛ الأنه قد يف�سي �إلى �رشبه يف غريه, وهذ� خمالف للحديث �لو�رد باالإباحة. 
2- �أن ����رشب �لدف لي�ش من عمل �خل���ري, و�إن كان �رشبه مباحاً يف �لعر�ش, فلي�ش 

كل مباح جتوز �الإجارة عليه)1)).
يجاب عنه: باأنه ال دليل على ا�س���رتاط اخلي�ري���ة يف املنفعة املعقود عليها يف االإجارة، 
واإمنا ت�س���رتط االإباحة، ومنفعة �رشب الدف يف العر�ض مباحة، وكل مباح جتوز االإجارة 

عليه �إال �إن وجد مانع من ذلك, وال مانع هنا.
�لرتجيح:  

هذ� ما حت�س���ل �لوقوف عليه من ذكر �خلالف يف �مل�س���األة و�أدلته, و�لذي يظهر يل � 
و�هلل �أعلم �  �أن �لقول باالإباحة هو �لر�جح؛ الأن هذ� �لقول هو �لذي ي�س���اعده �لدليل, 

)67)  ينظر:  تبيني احلقائق 1٢5/5, جممع االأنهر 533/3.
)6٨)  والظاهر من اأدلتهم اأن الكراهة كراهة حترمي.

)69)  ينظر:  ال�صرح ال�صغري, مع بلغة ال�صالك ٢/٢53.
)7٠)  ينظر:  حا�صية الد�صوقي 4/1٨.

)71)  ينظر:  منح اجلليل 4٨٨/7, الذخرية 4٠5/5.
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وهو �ملو�فق الأ�س���ل �الإباحة ما د�مت �ملنفعة معلومة مباحة مق�س���ودة, �أما ما ��ستند �إليه 
�لقائلون بالكر�هة ففي داللته �سعف كما �سبق يف �الإجابة عنه. 

املبحث الثالث: اإجارة الدف

�ختلف �لفقهاء يف حكم �إجارة �لدف يف �لعر�ش و�لعيد, مما يباح �رشب �لدف فيه, و�أقو�لهم 
يف ذلك كاأقو�لهم يف حكم �أخذ �الأجرة على �رشب �لدف, وهي على �لنحو �لتايل: 

القول االأول: تباح اإجارة الدف. 

وه���ذ� ظاهر قول �حلنفية؛ حيث قالو� باإباحة ��س���تئجار رج���ل لي�رشب �لطبل للغزو 
�أو �لقافلة �أو �لعر�ش)))) و�لدف مثله و�أولى, و�إذ� �أبيح ��س���تئجار �سارب �لدف �أبيحت 

�إجارة �لدف.
و�إليه ذهب �بن يون�ش من �ملالكية)3)), وهو ظاهر قول �ل�س���افعية �أي�س���اً؛ حيث قالو� 

باإباحة ��ستئجار �ل�سارب)4)), و�إذ� �أبيح ذلك �أبيحت �إجارة �لدف.
وظاه���ر كالم �الإم���ام �أحمد حي���ث ذهب �إلى �إباح���ة بيع �ل���دف)5)), و�لقاعدة عند 

�حلنابلة: �أن ما جاز بيعه جازت �إجارته)6)).
وي�ستدل لهم مبا �سبق �ال�ستدالل به يف �ملبحث �ل�سابق)))).

)7٢)  ينظر:  البحر الرائق ٢3/٨, تبيني احلقائق 1٢5/5, جممع االأنهر 533/3, تنقيح الفتاوى احلامدية 499/5.
)73)  ينظر:  الذخرية 4٠5/5, التاج واالإكليل 41٨/5, منح اجلليل 7/4٨٨.

)74)  ينظر:  حا�صية ال�صرواين على حتفة املحتاج 6/ 13٠.
)75)  ينظـــر:  م�صائـــل االإمـــام اأحمـــد بـــن حنبل وابن راهويـــه 14٨/٢- 149, االأمر باملعـــروف والنهي عن املنكـــر من م�صائل 

االإمام اأحمد �س 57 - 5٨.
)76)  ينظر:  املغني ٢79/5, ك�صاف القناع 4٠3/3.

)77)  ينظر:  �س 19.
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القول الثاين: تكره اإجارة الدف. 

وبه قال �الإمام مالك)))).و��ستدل مبا �سبق �ال�ستدالل به يف �ملبحث �ل�سابق)))).  
و�لذي يرتجح هنا و�هلل �أعلم �لقول باالإباحة لالأ�سباب نف�سها يف �ملبحث �ل�سابق.

املبحث الرابع: اإعارة الدف
 

�تفق فقهاء �ملذ�هب �الأربعة من �حلنفية)1)) و�ملالكية)1)) و�ل�س����افعية)))) و�حلنابلة)3)) 
عل����ى �أن كل ما ينتفع به نفعاً مباحاً مع بقاء عينه ت�س����ح �إعارته, وعلى �أنه حترم �إعارة 

�لعني لنفع حمرم)4)). و�لدف مما ينتفع به مع بقاء عينه. 
وعل���ى هذ� تباح �إعارة �ل���دف �إن كان �النتفاع به على وج���ه مباح؛ ك�رشبه يف عيد 

وعر�ش.  وذلك ملو�فقته �أ�سل �الإباحة, ولعدم �لدليل على �ملنع. 
وحترم �إعارته �إن كان �النتفاع به على وجه حمرم؛ ك�رشبه للتلهي.

وذلك ملا فيه من �الإعانة على �ملع�س���ية, وقد قال تعالى: ڍ ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ 
ۆئ ۈئ ۈئ   ېئ ڍ )5)).

)7٨)  ينظـــر:  تهذيـــب املدونـــة 1٢3/3, الذخرية 4٠5/5, التاج واالإكليل 41٨/5, �صرح اخلر�صي 19/7, ال�صرح الكبري, وعليه 
حا�صية الد�صوقي 4/1٨.

)79)  ينظر:  �س ٢٠.
)٨٠)  ينظر:  البحر الرائق  ٢٨٢/7, جممع االأنهر 4٨٠/3, حا�صية ابن عابدين  ٨/3٨3.

)٨1)  ينظر:  �صرح اخلر�صي 1٢٢/6, حا�صية الد�صوقي 435/3, بلغة ال�صالك 363/3.
)٨٢)  ينظـــر:  كفايـــة االأخيـــار ٢7٨/1, االإقنـــاع لل�صربينـــي 3٢9/٢, مغنـــي املحتـــاج ٢65/٢, حا�صيـــة البجريمـــي علـــى منهـــج 

الطالب ٨1/3.
)٨3)  ينظر:  املغني 131/5, الفروع 197/7, اأخ�صر املخت�صرات 1٨9/1.

)٨4)  ينظر:  حا�صية ابن عابدين 3٨3/٨, �صرح الزرقاين على خليل 1٢9/6, الفواكه الدواين ٢76/٢, فتح الوهاب 1/39٠, 
فتح املعني 1٢٨/3, حا�صية البجريمي على منهج الطالب ٨1/3, املغني 131/5, ك�صاف القناع 63/4.

)٨5)  اآية ) ٢ ) من �صورة املائدة.
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املبحث اخلام�س: اإتالف الدف
 

�إتالف �لدف من �مل�س���ائل �لتي �ختلف فيها �لفقه���اء, و�أقو�لهم يف ذلك على �لنحو 
�لتايل:

القول االأول: يباح اإتالف الدف. 

وب���ه قال �أبو حنيفة)6)), وهو رو�ية عن �الإمام �أحم���د)))) تُ�قيد فيما �إذ� �رُشب به على 
وجه حمرم)))).

�أدلة هذ� �لقول:  
, قال: )كان �أ�سحاب عبد�هلل َي�س�َْتْقِبُلوَن �جْلََو�ِري يف �الأزقة  1- �أثر �إْبَر�ِهيَم �لنرََّخِعيِّ

ونََها()))). ُف�وُف َفيَ�ُسقُّ َمَعُهنرَّ �لدُّ
ُفوُف ِمْن �أَْمِر �مْلُ�ْسِلِمنَي يِف �َسْيٍء()1)). 2- عن �حل�سن قال: )لَْي�َش �لدُّ

3- �أن �لدف �آلٌة تُلهي وتُطرب فيباح �إتالفه قيا�ساً على �لطبل)1)).

القول الثاين: يحرم اإتالف الدف. 
)٨6)  ينظر:  تبيني احلقائق ٢17/3.

)٨7) ينظـــر: امل�صائـــل الفقهيـــة مـــن كتـــاب الروايتـــني والوجهـــني 139/3, 141, االأمر باملعـــروف والنهي عـــن املنكر للخالل 
�س59, االإن�صاف 6/٢4٨.

, اأَنَُّه َجاَء  وِذيُّ ُبو َبْكٍر امْلَـــرُّ : ) اأَنَّ اأََبا َعْبـــِداهلِل ُذِكَر َلُه اأَ )٨٨)  اإذ اإن ن�ـــس الروايـــة عنـــه تفيـــد ذلـــك فقد ورد عن ُمَثًنى االأَْنَبـــاِريَّ
َم, َومَلْ َيَر ِبِه َباأْ�ًصا, َوَقاَل: »َيْك�ِصْرُه يِف ِمْثـــِل امْلَيِِّت« ). )امل�صائل الفقهية من كتاب  ـــا, َفَك�َصَرُه َفَتَب�صَّ ًتـــا, َفـــَراأَى ُدفًّ ِلَيْغ�ِصـــَل َميِّ

الروايتني والوجهني 139/3, 141, االأمر باملعروف والنهي عن املنكر للخالل �س59 ).
, ِعْنَد امْلَيِِّت؟ َفلَْم َيَر ِبَك�ْصِرِه َباأْ�ًصا ). )امل�صائل الفقهية من كتاب  فِّ وعن اخلالل قال: ) َ�ُصِئَل ـ اأي االإمام اأحمد ـ  َعْن َك�ْصِر الدُّ

الروايتـني والوجهني 139/3, 141, االأمر باملعروف والنهي عن املنكر للخالل �س59 ).
)٨9)  �صبق تخريجه �س 14.

)9٠)  اأورده اخلـــالل يف االأمـــر باملعـــروف والنهي عن املنكر للخالل �س57 و�صكـــت عنه االألباين يف حترمي اآالت الطرب 
�س 1٠3.

)91)  ينظر: امل�صائل الفقهية من كتاب الروايتني والوجهني 3/14٠.
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وبه قال �ل�سافعية)))), وهو رو�ية عن �الإمام �أحمد)3)).
وجهة هذ� �لقول:

�أن لل���دف وجهاً يف �الإباحة بدليل قوله �س���لى �هلل عليه و�س���لم: "�أَْعِلُنو� هذ� �لنَِّكاَح 
ُفوِف")4)), وقوله �س���لى �هلل عليه و�س���لم � :  بُو� عليه ِبالدُّ َو�ْجَعُلوُه يف �مْلَ�َس���اِجِد َو��رْشِ
���ْوُت يف �لنِّ���َكاِح")5)), و�إذ� كان له وجه يف  فُّ َو�ل�سرَّ َر�ِم �لدُّ ���اَلِل َو�حْلَ ���ٌل بني �حْلَ "َف�سْ
ْنُبوُر)6)), ولغريه من �ملباحات,  �الإباحة مل يجز �إتالفه قيا�ساً على �الأوتار فهي ت�سلح للطُّ

ويحرم �إتالفها)))).
�لرتجيح:  

بالتاأمل فيما ذهب �إليه �لفريقان, و�أدلتهما يتبني و�هلل �أعلم �أن �لقول باإباحة �الإتالف 
ينظ���ر �إلى ما يف �لدف من وجه حم���رم, و�لقول بالتحرمي ينظر �إل���ى ما فيه من وجه 
مباح؛ لذلك فالذي يرتجح �أن حكم �الإتالف ينبني على �حلالة �لتي �أُتلف فيها �لدف, 
ف���اإن كان �إتالفه على حال ي�س���تعمل فيه �لدف على وجه مب���اح؛ ك�رشبه يف عر�ش �أو 

)9٢)  ينظر: نهاية املحتاج  169/5.
)93)  ينظر:  امل�صائل الفقهية من كتاب الروايتني والوجهني 139/3, 14٠, 141, االأمر باملعروف والنهي عن املنكر للخالل 
ْبَل, َفلَْم َيـــَر َعلَْيِه �َصْيًئا, ِقيَل  ْنُبـــوَر, َواْلَعْوَد, َوالطَّ ْن َك�َصَر الطُّ ِ َعمَّ �ـــس5٨. فقـــد ورد عـــن َجْعَفـــر َقاَل: ) �َصاأَْلُت اأََبا َعْبـــِداهللَّ
فَّ اَل ُيْعَر�ُس َلـــُه ). )امل�صائل الفقهية من كتاب الروايتني والوجهـــني 14٠/3 _ 141, االأمر  ؟ َفـــَراأَى اأَنَّ الـــدُّ فُّ َلـــُه: الـــدُّ

باملعروف والنهي عن املنكر للخالل �س5٨ ).
ْو ُم�ْصِكًرا, َعلَْيـــِه يِف َذِلَك �َصـــْيٌء؟ َقاَل اأَُبو  ْنُبـــوَر, اأَ ْبـــَل, اأَْو الطُّ ُجـــِل, َيْك�ِصُر الطَّ ِ َعِن الرَّ وعـــن اإِ�ْصَحـــاَق َقـــاَل: ) �َصاأَْلـــُت اأََبـــا َعْبِداهللَّ
ْبَياُن؟  فُّ الَِّذي َيْلَعُب ِبِه ال�صِّ ٍع اآِخَر ُقْلُت: الدُّ ؟ َويِف َمْو�صِ فُّ : " اْك�ِصْر َهَذا ُكلَُّه, َوَلْي�َس َيْلَزُمَك �َصْيٌء, ُقْلُت َلُه: َفالدُّ ِ َعْبِداهللَّ
فُّ ال ُيْعِجُبِني َك�ْصَرُه ). )امل�صائل الفقهية من كتاب الروايتني والوجهني 141/3, االأمر باملعروف والنهي عن  َقاَل: الدُّ

املنكر للخالل �س: 5٨).
)94)  �صبق تخريجه �س 1٠.
)95)  �صبق تخريجه �س 11.

ٌب) َدِخيٌل, وهو اآَلة مـــن اآالت الّلعب َواللَّْهو والطرب َذات عنق واأوتار. ) تاج العرو�س1٢/43٨,  ْنُبـــوُر: فاِر�ِصـــيٌّ )ُمَعرَّ )96) الطُّ
ل�صان العرب 5٠4/4, املعجم الو�صيط ٢/ 567, معجم لغة الفقهاء �س: ٢93).

)97)  ينظر:  امل�صائل الفقهية من كتاب الروايتني والوجهني 141/3 – 14٢.
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عيد, فيحرم ذلك.
و�إن كان �إتالف���ه على حال ي�س���تعمل فيه �ل���دف على وجه حمرم؛ ك�س����ربه للتلهي 

ونحوه, فيباح ذلك, وهذ� �لقول هو �لذي جتتمع عليه �الأدلة.  

املبحث ال�ساد�س: �سمان الدف
 

�إذ� �أُتلف �لدف, فقد �ختلف �لعلماء يف وجوب �سمانه على قولني:
القول االأول: يجب �صمان الدف. 

وبه قال �أبو حنيفة)))), ونُ�س����ب هذ� �لقول �إلى حممد و�أبي يو�س���ف من �حلنفية)))), 
وهو مقت�س���ى قول �ملالكية, حيث قالو� بقطع يد �س���ارق �لدف �إن بلغ �لن�س���اب)111), 
والزم �لقطع عندهم �ل�س���مان؛ الأن �ل�سارق عندهم ي�س���من قيمة �مل�رشوق �إذ� تخلف 

�لقطع ل�سبب ما)111).
و�إلى هذ� ذهب �ل�سافعية))11), وهو رو�ية عن �الإمام �أحمد)113).

�أدلة هذ� �لقول: 
)9٨)  ينظـــر:  اجلامـــع ال�صغري 3٨٠/1, بدائع ال�صنائع 144/5, االختيار74/3, تبيني احلقائق ٢17/5, درر احلكام 7/٢5٠, 

البحر الرائق 14٢/٨, جممع ال�صمانات 316/1, جممع االأنهر 97/4.
 وال تعار�ـــس بـــني قـــول اأبي حنيفة باإباحة االإتـــالف ووجوب ال�صمان, قال يف تبيني احلقائـــق ٢17/3: )َوَيِجُب َك�ْصُرَها ِعْنَد 

الِحَيِتَها ِلَغرْيِ اللَّْهِو ). َماُن على امْلُْتِلِف ِباْعِتَباِر �صَ ُ ـ َواإِْن كان َيِجُب ال�صَّ اأبي َحِنيَفَة ـ َرِحَمُه اهللَّ
اً ُيو�َصُع ِفيِه القطن. َمُن ِقيَمَتُه ُدفًّ َيِة بحيث َي�صْ اً ِلغرِي امْلع�صِ احِلَ َمُن ِقيَمة الدف �صَ وَعلَى َقْوِل اأَِبي َحِنيَفَة َي�صْ

)99)  ينظـــر:  تبيـــني احلقائـــق ٢3٨/5, البنايـــة 11 / ٢71, درر احلـــكام ٢51/7, البحـــر الرائـــق 14٢/٨, جممـــع ال�صمانـــات 
317/1, جممع االأنهر 4/9٨.

)1٠٠)  اأي ن�صاب القطع.
)1٠1)   ينظر:  بداية املجتهد 45٢/٢, �صرح الزرقاين على خليل ٨/1٠7.

)1٠٢)  ينظر:  مغني املحتاج ٢٨5/٢, حوا�صي ال�صرواين ٢٨/6, نهاية املحتاج  169/5.
)1٠3)  ينظـــر:  الفـــروع 39٢/4, االآداب ال�صرعيـــة 1/ 196, االإن�صـــاف ٢4٨/6, ك�صـــاف القنـــاع 133/4, �صـــرح منتهى االإرادات 

333/٢, ك�صف املخدرات 494/٢, مطالب اأويل النهى 4/ 96.
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1- �أن �لدف مباح)114), فال مانع من �عتبار ماليته, و�إذ� �سح كونه مااًل فاإنه ي�سمن.
يجاب عنه:  باأن �لدف لي�ش مباحاً من كل وجه, فهو مما يحرم �رشبه للتلهي.

2- �أنه لو قيل بتحرمي �لدف فاإن عينه لي�ست مبحرمة؛ الأنه ي�سلح لالنتفاع به من وجه 
�آخر غري �للهو, فال تبطل قيمته الأجل �للهو, قيا�ساً على �الأمة �ملغنية, فاإن �ل�سمان يجب 

فيها غري �ساحلة للغناء)115).

القول الثاين: ال يجب �صمان الدف. 

وبه قال حممد و�أبو يو�سف من �حلنفية)116), وهو رو�ية عن �الإمام �أحمد))11).
�أدلة هذ� �لقول:

ْمِر))11). ُمَه؛ قيا�ساً على َ�خْلَ يَِة, َفيَ�ْسُقُط تََقوُّ 1- �أَنرَّ �لدف ُمَعدٌّ ِلْلَمْع�سِ
يجاب عنه: باأن �لقيا�ش مع �لفارق؛ الأن �خلمر حمرمة لعينها بخالف �لدف. 

2- �أن فعل متلف �لدف ماأذون به �رشعاً لقوله �سلى �هلل عليه و�سلم: "من َر�أَى ِمْنُكْم 
���َعُف  ُه بيده, َفاإِْن مل َي�ْس���َتِطْع َفِبِل�َس���اِنِه, َفاإِْن مل َي�ْس���َتِطْع َفِبَقْلِبِه, َوَذِلَك �أَ�سْ ْ ُمْنَكًر� َفْليَُغريِّ

�الإِميَاِن"))11), ولو �أتلفه باإذن �الإمام �أو �لقا�سي مل ي�سمن, فباإذن �ل�رشع �أولى)111).
�أجيب عنه بجو�بني: 

  �الأول: �أن �الأم���ر باملعروف باليد �إمنا يجب على �أويل �الأمر لقدرتهم عليه, و�إذ� فعله 

)1٠4)  ينظر:  ك�صاف القناع 133/4, �صرح منتهى االإرادات 333/٢, ك�صف املخدرات ٢/494.
)1٠5)  ينظر:  االختيار74/3, تبيني احلقائق ٢3٨/5, البناية 11 /٢71, درر احلكام ٢51/7, البحر الرائق 14٢/٨.

)1٠6)  ينظـــر:  اجلامـــع ال�صغـــري 3٨1/1, بدائع ال�صنائع 144/5, االختيار74/3, تبيـــني احلقائق ٢17/5, البناية ٢71/11, 
درر احلكام ٢51/7, البحر الرائق 14٢/٨, جممع ال�صمانات 316/1, جممع االأنهر 4/9٨.

)1٠7)  ينظر:  الفروع 39٢/4, االآداب ال�صرعية 1/ 196, االإن�صاف ٢4٨/6, مطالب اأويل النهى 4/ 96.
)1٠٨)  ينظر:  االختيار74/3, تبيني احلقائق ٢17/5, درر احلكام ٢51/7, البحر الرائق 14٢/٨, جممع االأنهر 4/9٨.
)1٠9)  اأخرجه م�صلم, يف �صحيحه, يف كتاب االإميان, باب َبَياِن َكْوِن النَّْهِي عن امْلُْنَكِر من االإِمَياِن. حديث )49) 69/1.

)11٠)  ينظر:  االختيار74/3, تبيني احلقائق ٢17/5, البحر الرائق 14٢/٨.
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غريهم بغري �إذنهم لزمهم �ل�سمان)111).
وُي���رّد عليه: باأن �لقول باأن �لتغيري باليد خا�ش بال�س���لطان ال دلي���ل عليه من كتاب �أو 
�س���ّنة, بل �حلديث �ل�سابق يرده فقد ن�ش على وجود �لقدرة دون �إذن �ل�سلطان, فالتغيري 
باليد مع �لقدرة عليه م�رشوع لكل م�سلم ما مل يرتتب على ذلك مف�سدة �أكرب من �ملنكر؛ 

مر�عاة لقو�عد �ل�رشع))11).
و�لث���اين: �أن �الأمر باملعروف و�لنهي عن �ملنكر ميكن  ح�س���وله بغري �الإتالف؛ كاأخذ 

�لدف)113).
الرتجيح:  

�ل���ذي يظهر و�هلل �أعلم بع���د تاأمل �لقولني و�أدلتهما, �أن وجوب �ل�س���مان مبني على 
�ملالية)114), وحمل �ل�س���مان هو ما َقِبل �ملعاو�س���ة )115), و�لدف ال يع���ّد مااًل, وال يقبل 
�ملعاو�س���ة يف كل حال)116), وعليه �إن كان ��س���تعمال �لدف يف �ملباح وجب �س���مانه, 
و�إن كان يف �ملحرم فال �س���مان, وقبول �لدف لالنتفاع من وجه �آخر �سوى �للهو � كاأن 
ي�ستعمل الدف ظرفاً لالأ�سياء � ال يثبت به وجوب ال�سمان، ل�سقوط حرمته؛ حيث �سار 

جزء�ً من �لدف. 
ْعِل����ِه �آِنيًَة, َفال َيْثُبُت ِبِه  ����وَرِة جِلَ ا َقُبوُل َما َفْوَق �حْلَدِّ �مْلُْبِطِل ِلل�سُّ ق����ال �بن �لقيم: )َو�أَمرَّ
ًفا لَُه )...(، َفال  ِم، اأَومْ َظرمْ َُحرَّ َء املمْ اَر ُجزمْ َمِتِه، َحيمُْث �سَ َماِن، ِل�ُس����ُقوِط ُحرمْ ُوُجوُب ال�سَّ

)111)  ينظر:   البناية 11 / ٢71. 
)11٢)  كقاعدة اإذا تعار�صت مف�صدتان روعي اأعظمهما �صرراً بارتكاب اأخفهما. )  ينظر القاعدة يف القواعد البن رجب ٢٨1/1 ).

)113)  ينظر:  تبيني احلقائق ٢3٨/5, البحر الرائق 14٢/٨.
)114)  ينظر:  تبيني احلقائق ٢17/5.

)115)  ينظر:  الطرق احلكمية �س ٢31.
)116)  كما �صبق يف حكم بيع الدف �س 14.
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ْكَر�ِم, َوَقْد َقاَل تََعالَى: ڍ ې ې ى  ِثرًي� يِف �الْمِتَه����اِن َو�الإِ َرْي����َب �أَنرَّ ِلْلُمَجاَوَرِة تَاأْ
ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ   ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى 
����َلِة َفَكْيَف ِبامْلَُجاَوَرِة  ىئی ی ی ی ڍ))11) )... ( َفاإَِذ� َكاَن َهَذ� يِف �مْلَُجاَوَرِة �مْلُْنَف�سِ
ًعا  َو�ِر ثَاِبٌت َعْقاًل َو�رَشْ يَقًة ِبِه؟ َوتَاأِْثرُي �جْلِ ْو لَ�سِ ِم, �أَ ْجَز�ِء �مْلَُحررَّ ����اَرْت ُجْزًء� ِمْن �أَ �لرَِّتي �سَ

َوُعْرًفا())11).

املبحث ال�سابع: الو�سية بالدف
 

�إذ� �أو�س���ى �مرئ ب���دف))11) لفالن من �لنا����ش بعد موته, فاإن فعله مباح, وو�س���يته 
�سحيحة, وهذ� مقت�سى قول �أبي حنيفة, حيث �عترب مالية �لدف)1)1)، و�رشط املو�سى 

به عند �حلنفية �أن يكون مااًل �أو منفعة)1)1).
وهو ظاهر قول �ملالكية؛ حيث قالو� ب�س���حة �لو�سية بكل ما َيْقَبُل �مْلِْلَك)))1), و�لدف 

لي�ش مبحرم �لعني فيَْقَبُل �مْلِْلَك. و�إلى هذ� �لقول ذهب �ل�سافعية)3)1), و�حلنابلة)4)1).
و��ستدلو� لذلك بورود �ل�رشع باإباحة �ل�رشب به يف �ملناكح)5)1)؛ كما يف قوله �سلى �هلل 

)117)  اآية ) 14٠ ) من �صورة الن�صاء.
)11٨)  ينظر: الطرق احلكمية �س ٢31 - ٢3٢.

)119)  قيـــده الفقهـــاء بالـــدف املبـــاح, وبع�صهم �صماه الـــدف العربي. )احلاوي الكبري ٢39/٨, املبـــدع 55/6 ). وهو املق�صود 
بالدف ا�صطالحاً.

)1٢٠)  ينظر: تبيني احلقائق  ٢3٨/5, درر احلكام ٢51/7.
)1٢1)  ينظر:  حتفة الفقهاء ٢٠٨/3, بدائع ال�صنائع 35٢/7, درر احلكام ٨/494.

)1٢٢)  ينظر:  جامع االأمهات �س543, الذخرية 7/ ٢9, التاج واالإكليل 6/36٨.
)1٢3)  ينظـــر:  احلـــاوي الكبـــري ٢39/٨, رو�صـــة الطالبني 156/6, اأ�صنـــى املطالب 46/3, البيان يف مذهـــب االإمام ال�صافعي 

.٢5٨/٨
)1٢4)  ينظر:  املغني 153/6, املبدع 55/6, ك�صاف القناع 4/37٢.

)1٢5)  ينظر:  احلاوي الكبري ٢39/٨, البيان يف مذهب االإمام ال�صافعي ٢5٨/٨, املغني 153/6.
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ُفوِف")6)1). بُو� عليه ِبالدُّ عليه و�سلم: "�أَْعِلُنو� هذ� �لنَِّكاَح َو�ْجَعُلوُه يف �مْلَ�َساِجِد َو��رْشِ

املبحث الثامن: القطع ب�سرقة الدف
 

ميكن ت�سنيف �أقو�ل �لفقهاء يف حكم قطع يد �سارق �لدف �إن بلغ ن�ساب �لقطع �إلى 
قولني: 

القول االأول: ال تقطع يد �صارق الدف. 

وبه قال �أبو حنفية, و�ساحباه حممد و�أبو يو�سف)))1). 
�أدل���ة هذ� �لقول: �ختلف دليل �أبي حنيفة عن دليل �س���احبيه؛ الختالفهم يف وجوب 

�سمان �لدف على متلفه, وقد �سبق)))1).
ُل باأخذه  ْهُو �أَْوَرثَت �ُس���ْبَهًة؛ �إذ �إن �آِخَذه َيَتاأَورَّ دلي���ل �أبي حنيفة:  �أن �س���الحية �لدف للرَّ

�لنرَّْهَي عن �مْلُْنِكِر, وهذه �سبهة كافية ِلَدْرِء �حْلَدِّ عنه)))1).
���َمُن  ُل, َوِلَهَذ� ال َي�سْ دليل �أبي يو�س���ف وحممد: �أنرَّ �لدف ال ِقيَمَة له؛ الأنه مِمرَّا ال َيَتَمورَّ

ُمْتِلُفَه, وما لي�ش مبال ال قطع ب�رشقته)131).
يجاب عنه: �أن �ال�ستدالل هنا ينبني على �لقول بعدم مالية �لدف, وهو حمل نز�ع.

القول الثاين: يجب قطع يد �صارق الدف. 

وبه قال �ملالكية)131), وهو مقت�س���ى قول �ل�س���افعية؛ فقد ذهب���و� �إلى وجوب �لقطع 
)1٢6)  �صبق تخريجه �س 1٠.

)1٢7)  ينظر:  فتاوى ال�صغدي 651/٢, �ملب�س�ط 154/9, بدائع ال�صنائع 6٨/7, البحر الرائق 59/5-6٠, الفتاوى الهندية 
.177/٢

)1٢٨)  ينظر:  �س ٢7 _ ٢٨.
)1٢9)  ينظر:  �ملب�س�ط 154/9, �صرح فتح القدير 371/5, تبيني احلقائق ٢17/3, البحر الرائق 6٠/5, العناية 371/5.

)13٠)  ينظر:  �ملب�س�ط 154/9, بدائع ال�صنائع 6٨/7, �صرح فتح القدير 37٢/5, تبيني احلقائق ٢17/3, العناية 371/5.
)131)  ينظر:  املنتقى �صرح املوطاأ 7/ 157, البيان والتح�صيل 16/ ٢36, الذخرية 153/1٢, منح اجلليل 3٠5/9.
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ب�رشقة �آلة �للهو �إن بلغ مك�رشها �لن�ساب))13), و�لدف �أولى)133).
وهو �أي�س���اً ظاهر قول �حلنابلة؛ فقد قالو� بقطع يد �س���ارق طبل �حلرب)134), و�لدف 

مثله و�أولى.
�أدلة هذ� �لقول:

1- �أن �ل�سارق �رشق ن�ساباً من حرزه, فالدف مال بدليل �أنه يقوم على متلفه, و�ملال 
يقطع ب�رشقته)135).

يجاب عنه: مبا �سبقت �الإجابة به من �أن �ال�ستدالل هنا مبحل �لنز�ع؛ �إذ �إن �أبا يو�سف 
وحممد من �حلنفية ال يقوالن مبالية �لدف)136).

2- �أن �لرخ�سة قد وردت يف �للعب بالدف يف �لعر�ش و�لعيد))13).
يجاب عنه: �أن هذ� �لدليل مبني على �لقول مبالية �لدف, وهو حمل نز�ع كما �س���بق 

يف �الإجابة عن �لدليل �الأول.
الرتجيح: 

مم���ا ال يخف���ى اأن كون امل����رشوق مااًل متقوماً م���ن �رشوط وجوب قطع يد ال�س���ارق 
�لتي �تف���ق عليها فقهاء �ملذ�هب �الأربعة من �حلنفية))13), و�ملالكية))13), و�ل�س���افعية)141)  

)13٢)  ينظـــر:  كفايـــة االأخيـــار 4٨4/1, اأ�صنى املطالب 139/4, فتح الوهـــاب ٢7٨/٢, حا�صية البجريمي على منهج الطالب 
.٢94/4

)133)  ويكون بلوغ الن�صاب يف �صرقة الدف بقيمته �صحيحاً ال مك�صراً ؛ للرتخي�س ب�صربه يف اأحوال ن�س ال�صرع عليها.
)134)  ينظر:  �صرح الزرك�صي 131/3, �صرح منتهى االإرادات 369/3, مطالب اأويل النهى ٢3٠/6, منار ال�صبيل 34٢/٢.

)135)  ينظر:  كفاية االأخيار 4٨4/1, فتح الوهاب ٢7٨/٢, حا�صية البجريمي على منهج الطالب ٢94/4.
)136)  ينظر ق�لهما يف:  �ملب�س�ط 154/9, بدائع ال�صنائع 7/6٨.

)137)  ينظر:  املنتقى �صرح املوطاأ 7/ 157, البيان والتح�صيل 16/ ٢36, الذخرية 153/1٢.
)13٨)  ينظر:  حتفة الفقهاء 149/3, بدائع ال�صنائع 69/7. 

َغِرِه.    ا ال َيْعِقُل ِل�صِ )139)  ينظر:  �صرح اخلر�صي 93/٨, حا�صية العدوي على الكفاية 431/٢. وزادوا: اأو اأن يكون امل�صروق ُحرًّ
)14٠)  ينظر:  حا�صية قليوبي 1٨7/4, حا�صية البجريمي على منهج الطالب ٢93/4.
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و�حلنابل���ة)141), و�لدف, و�إن ُعدرَّ مااًل, و�إن قيل بجو�ز بيعه ومتلكه, وما جاز بيعه ومتلكه 
ْهِو  قطع به, وما ال يجوز ال يقطع به, �إال �أنه من جن�ش �ملعازف �لتي ورد �لوعيد على �للرَّ
بها, و�إمنا �أبيح �للعب به يف حدود �س���يقة بي��ّ�نها �ل�رشع, وذلك كله �ُس���ْبَهًة ُيدر�أ بها حد 

�لقطع, و�حلدود �إمنا تدر�أ بال�سبهات � و�هلل �أعلم � 
 

املبحث التا�سع: �سهادة ال�سارب بالدف

�تفق فقه���اء �ملذ�ه���ب �الأربعة م���ن �حلنفي���ة))14), و�ملالكي���ة)143), و�ل�س���افعية)144), 
و�حلنابلة)145) على اعتبار املروءة يف عدالة ال�س���اهد التي هي �رشط من �رشوط ال�سهادة، 
ثم �ختلفو� يف كون �رشب �لدف يقدح يف �ملروءة بحيث تقبل �س���هادة �سارب �لدف 

�أو ترد, وخالفهم يف ذلك على قولني: 

القول االأول: تقبل �صهادة �صارب الدف. 

وهو قول �حلنفية)146).
وجهة هذ� �لقول: �أن �رشب �لدف لي�ش مب�ست�س���نع, فال يخرم �ملروءة وتقبل �س���هادة 

�ساربه))14).

)141)  ينظر:  الكايف يف فقه ابن حنبل 179/4, املغني 96/9. 
)14٢)  ينظر:  البحر الرائق 91/7, جممع االأنهر ٢7٨/3, حا�صية ابن عابدين 7/16٠.

)143)  ينظر:  القوانني الفقهية ٢٠3/1, التاج واالإكليل 153/6, مواهب اجلليل 15٢/6, �صرح اخلر�صي 177/7.
)144)  ينظر:  احلاوي الكبري 15٠/17, رو�صة الطالبني ٢3٢/11, اأ�صنى املطالب 347/4.

)145)  ينظر:  املغني 17٠/1٠, الفروع 493/6, �صرح الزرك�صي 3/4٠٠.
)146)  ينظر:  بدائع ال�صنائع ٢69/6, املحيط الربهاين 315/٨, ل�صان احلكام �س٢44.

)147)  ينظر:  بدائع ال�صنائع ٢69/6, ل�صان احلكام �س٢44.
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القول الثاين: ترد �صهادة �صارب الدف اإن داوم عليه))14).

 وهو ظاهر قول �ملالكية؛ فقد قالو� برد �س���هادة مدم���ن �للعب باحلمام ))14), و�رشب 
�لدف مثله.

وبهذ� �لقول قال �ل�سافعية)151), و�حلنابلة)151).
وجهة هذ� �لقول: �أن �رشب �لدف �إما مع�سية, و�إما دناءة ت�سقط �ملروءة, فرتد �سهادة 

�ساربه))15).
الرتجيح: 

بالنظر يف �الأقو�ل ووجهة كل قول يظهر �أن �لقول برّد �س���هادة �س���ارب �لدف مبني 
على �لقول باأن �رشب �لدف خارم للمروءة.

و�ملروءة كما ف�س�رها �لفقهاء ��ستعمال ما يجمله ويزينه, وجتنب ما يدن�سه وي�سينه)153).
ومرجع هذ� للعرف و�لعادة, وعلى ذلك فاإن �ل�س���هادة ترّد ب�رشب �لدف �إن تعارف 
�لنا�ش على �أن ذلك خارم للمروءة, و�إال مل ترد, وهذ� يختلف بح�سب �الأمكنة و�الأزمنة 

و�هلل �أعلم. 

ِه  ُخا�ِس ؛ فُي�ْصَتْقَبُح من �َصْخ�ٍس َقْدٌر ال ُي�ْصَتْقَبُح من َغرْيِ )14٨)  املرجع يف املداومة عند اأ�صحاب هذا القول هي اْلَعاَدِة َواالأ�صُّ
َوِلالأَْمِكَنِة َواالأَْزِمَنِة فيه َتاأِْثرٌي. ) ينظر: رو�صة الطالبني ٢3٠/11, اأ�صــنى املطالب 34٨/4, مغني املحـتـاج 4/43٢ ).

)149)  ينظر:  مواهب اجلليل 153/6, �صرح الزرقاين على خليل 159/7, �صرح اخلر�صي 7/17٨.
)15٠)  ينظر:  املهذب 3٢7/٢, رو�صة الطالبني ٢3٠/11, اأ�صنى املطالب 34٨/4, حا�صية ال�صرواين 1٠/ ٢٢6.

)151)  ينظر:  الكايف يف فقه ابن حنبل 5٢6/4, املبدع ٢٢9/1٠.
)15٢)  ينظر:  املرجعني نف�صيهما.

)153)  ينظر:  حا�صية ابن عابدين 16٠/7, �صرح اخلر�صي 17٨/7,  اأ�صنى املطالب 347/4, �صرح الزرك�صي 337/7.
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اخلامتة

بعد �أن تف�س���ل علي �هلل عّز وج���ّل بنعمة �إمتام هذ� �لبحث, ف���اإين �أحمده تعالى؛ �إذ 
بحم���ده تتم �ل�س���احلات, و�أبني �لنتائ���ج �لتي خرجت بها من ه���ذ� �لبحث, وهي على 

�لنحو �لتايل: 
 , ارِّ ���ى بجلد من وجهة و�حدة ال من جهتني, َوُيْعَرُف ِبالطرَّ 1- �لدف هو �ملدور �ملَُغ�سرَّ

َوُيَقاُل له �أي�ساً: �ْلِغْربَاُل.
وال �أوتار فيه �أو جر�ش, وال �سال�سل �أو �رش��رش �أو جالجل �أو حلق �أو �سنوج؛ وهي 
�لدو�ئر �لعر��ش �لتي توؤخذ من �سفر وتو�سع يف خروق د�ئرة �لدف, فيكون فيها زيادة 

�إطر�ب.
2- �أن �الأ�س���ل بالدف �لتحرمي, و�إباحته يف �لعيد و�لعر�ش �إمنا هو ��س���تثناء من �أ�سل 

�لتحرمي.
3- �أن���ه يب���اح بيع �لدف �إن جرت عادة �لنا�ش يف زمن م���ن �الأزمان على �النتفاع به 
يف �أوج���ه �ملباح فقط ك�رشبه لعر�ش وعيد, ويح���رم بيعه �إن تعارف �لنا�ش يف زمن من 

�الأزمان على �النتفاع به على وجه حمرم.
4- �أن ����رشب �لدف على وجه مب���اح منفعة معلومة مباحة مق�س���ودة؛ لذلك تباح 

�إجارة �لدف على هذ� �لنحو, و�أخذ �الأجرة على �رشبه كذلك.
5- و�ل���دف مم���ا ينتفع به مع بقاء عين���ه, فتباح �إعارت���ه �إن كان �النتفاع به على وجه 

مباح.
6- �أن حك���م �الإتالف ينبني على �حلالة �لت���ي �أُتلف فيها �لدف, فاإن كان �إتالفه على 
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ح���ال ي�س���تعمل فيه �لدف على وجه مب���اح, فيحرم ذلك, و�ل�س���مان ينبني على حكم 
�الإتالف, فاإن �أبيح �إتالفه مل يجب �سمانه, و�إن حرم �إتالفه وجب �سمانه.

7- �أن �لو�سية بالدف مباحة �سحيحة.
8- �أن �لي���د ال تقط���ع ب�رشقة �لدف, و�إن ُعدرَّ مااًل, و�إن قي���ل بجو�ز بيعه ومتلكه؛ الأنه 
ْهِو بها, وذلك �ُس���ْبَهًة ُيدر�أ بها حد �لقطع,  م���ن جن�ش �ملعازف �لتي ورد �لوعيد على �للرَّ

و�حلدود �إمنا تدر�أ بال�سبهات و�هلل �أعلم. 
9- �أن �لع���رف هو �ملرجع يف ع���ّد �لفعل من �ملروءة �أو خارم للم���روءة, وعليه فاإن 

�سهادة �سارب �لدف تُردُّ �إن تعارف �لنا�ش على �أن �رشب �لدف من خو�رم �ملروءة. 
هذ� و�هلل �أعلم و�سلى �هلل و�سلم على نبينا حممد و�آله و�سحبه.




