نّبي الباحث التايل:
تعريف الدُّ ف ب�أنه :مد ّور مغ�شّ ى بجلد من جهة واحدة ،بال �أوتار وال جر�س.
ال ُ
أ�صل يف �ضرب الدّ ف؛ التحرمي ،و�أن على هذا الأ�صل ا�ستثناءات كيوم عيد.
الن�صو�ص يف م�شروع ّية �ضرب الدف يف الأعرا�س والعيدين.
�أق��وال الفقه��اء يف حكم بيع ال��دف ،ور�أى البحث �أن احلكم ي��دور بني التحرمي
والإباحة بحكم عرف النا�س وعاداتهم.
القول الأول :الإباحة ،وبه قال ال�شافعي ،وظاهر ن�ص الإمام �أحمد.
القول الث��اين :الكراهة ،وبه ق��ال احلنفية ،وظاهر قول الإم��ام مالك ،وهو قول
ال�شافع ّية؛ �إن بيع قبل تف�صيله.
القول الثالث :التحرمي ،وبه قال �أبو يو�سف من احلنفية ،وبه قال ال�شافعية؛ �إن
ف�صل للهو.
كان ّ
الرتجيح :ر�أى البح��ث �أن حكم بيع الدف بني التحرمي والإباحة يختلف بحكم
عرف النا�س وعاداتهم.
بني �أقوال الفقهاء يف حكم �أخذ الأجرة على �ضرب الدف على قولني:
القول الأول :الإباحة ،وهو قول احلنفية ،وال�شافعية ،وظاهر قول الإمام �أحمد.
القول الثاين :الكراهة ،وهو قول الإمام مالك.
الرتجيح :رجح البحث القول الأول.
بني �أقوال الفقهاء يف حكم �إجارة الدف يف العر�س والعيدين ،على قولني:
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الق��ول الأول :الإباحة ،وهو ظاهر قول احلنفية ،وق��ول ابن يون�س من املالكية،
وظاهر قول الإمام �أحمد.
القول الثاين :الكراهة ،وهو قول الإمام مالك.
الرتجيح :رجح البحث القول الأول.
ب�ين حكم �إعارة الدف ا�ستنادا �إلى حكم وجه االنتف��اع به ،ف�إن كان االنتفاع به
عل��ى وجه مب��اح كال�ضرب به يف العر�س فهو مب��اح ،و�إن كان وجه االنتفاع به حمرم
كال�ضرب به للتلهي فالإعارة حمرمة.
بني �أقوال الفقهاء ف حكم �إتالف الدف كالتايل:
القول الأول :الإباحة ،وبه قال �أبو حنيفة ،ورواية عن الإمام �أحمد.
القول الثاين :التحرمي ،وبه قال ال�شافعية ،ورواية عن الإمام �أحمد.
الرتجيح :ر�أى البحث �أن حكم الإتالف مبني على احلالة التي �أتلف فيها الدف،
ف ��إن كان �إتالفه يف حال ا�ستعماله يف وجه مباح ،فه��و حمرم ،و�إن كان �إتالفه يف حال
ا�ستعماله يف وجه حمرم فهو مباح.
بني �أقوال الفقهاء يف وجوب �ضمان �إتالف الدف على قولني:
الق��ول الأول :وج��وب ال�ضمان ،وهو قول �أبي حنيف��ة ،وغريه من احلنفية ،وهو
مقت�ضى قول املالكية ،وال�شافعية ورواية عن �أحمد.
الق��ول الثاين :ع��دم الوجوب ،وهو قول حممد و�أبي يو�س��ف من احلنفية ،ورواية
عن احمد.
الرتجيح :ر�أى البحث وجوب ال�ضمان وعدمه م�ستند �إلى حالة ا�ستعمال الدف،
ف�إن كان يف مباح وجب ال�ضمان ،و�إن كان يف حمرم فال.
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ب�ين �صح��ة و�ص ّية املو�صي ب��دف بعد موته �إل��ى مو�صى �إليه ،وحم��ل فعله على
الإباح��ة ،و�أن ذلك ه��و مقت�ضى قول �أبي حنيف��ة ،وظاهر ق��ول املالكية ،وبه قال
ال�شافعية واحلنابلة.
بني �أقوال الفقهاء يف قطع يد �سارق الدف �إن بلغ الن�صاب �إلى قولني:
القول الأول :ال قطع ،وبه قال �أبو حنيفة ،و�صاحباه.
الق��ول الثاين :وجوب القطع ،وب��ه قال املالكية ،وهو مقت�ض��ى قول ال�شافعية،
وظاهر قول احلنابلة.
الرتجيح :رجح البحث القول الأول.
ب�ين البحث اتفاق فقه��اء املذاهب الأربعة على اعتبار امل��روءة يف عدالة ل�شاهد
�ش��رط من �شروط ال�شهادة ،ثم بني خالفا لفقهاء يف قبول �شهادة �ضارب الدف على
قولني:
القول الأول :قبولها ،وهو قول احلنفية.
القول الثاين :ردها �إن كان �ضارب الدف �إن كان مداوما على ال�ضرب ،وهو ظاهر
قول املالكية ،وهو قول ال�شافعية واحلنابلة.
الرتجي��ح :ر�أى البح��ث �أن قب��ول �شهادة �ض��ارب الدف ورده��ا مبني على عرف
وع��ادات املجتمع ،ف�إن كان املجتمع ي��رى �أن �ضرب الدف يقدح يف مروءة �ضاربه،
ف�إن �شهادته مردودة ،و�إن كان ال فال.
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املقدمة
احلمد هلل رب العاملني ،وال�ص�ل�اة وال�س�ل�ام على املبعوث رحمة للعاملني ،وعلى �آله
و�صحبه ،ومن اقتفى �أثره �إلى يوم الدين ،وبعد:
لقد اهتم بع�ض الباحثني يف الفقه الإ�س�ل�امي ببيان �أحكام �رضب الدف يف كثري من
املنا�س���بات من عيد وعر�س وغريه ،وال ريب �أن القول ب�إباحة �رضبه �أو حترميه ينبني عليه
كثري من الأحكام املالية واجلنائية املتعلقة بالدف ،فما من دف �سي�رضب �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 املالية
واجلنائية املتعلقة بالدف".
وقد ا�شتمل البحث على مقدمة ومتهيد وت�سعة مباحث وخامتة.
واخلامتة وفيها �أبني �أهم النتائج �أو التو�ص���يات التي تو�صلت �إليها من خالل البحث.
هذا و�أ�س�أل املولى ّ
-جل وعال -التوفيق وال�سداد.
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التمهيد
املطلب الأول :تعريف الدف
امل�س�ألة الأولى :تعريف الدف يف اللغة.

والد ُّف :المْ َ ْ�ش ُي الخْ َف ُ
ِيفُ ،يقَالَ :د َّف
الد ُّف :اللَّينِّ ُ مِن َ�سيرْ ِ الإِ ِب ِل ،وكذا من َ�سيرْ ِ الطَّيرْ ِ َّ ،
َّ
املَا�شِ ي ع َلى َو ْج ِه الأَ ْر ِ�ض� ،أَي :خَ َّف(((.
َو َد َّف ْت الجْ َ َما َع ُة تَدِ ُّف َدفِي ًفا َ�سا َر ْت َ�سيرْ ً ا لَ ِّينًا َفه َِي َدا َّف ٌة(((.
���ح ِف ِ�ض��� َما َمتاه من جانبيه ،و َد َّف َتا
والد ّف َّ
َّ
���يءِ  ،و َد ّف َتا امل ُ ْ�ص َ
والد ّفة :الجْ َ ْن ُب م ِْن ُك ِّل �شَ ْ
ال�س ِج َجا ِن َبا ُه(((.
ال َّر ْحل َو رَّ ْ
والدف مبعنى ا َجل ْنب بال َف ْتح ال غري ،وجمعه ُد ُفوف(((.
َّ
الد ُّف ا َّلذِ ي ُي ْل َع ُب ِب ِه ِب َ�ض ِّم الدَّالِ َو َف ْتحِ َهاَ ،والجْ َ ْم ُع ُد ُف ٌ
وف(((.
َو ُّ

امل�س�ألة الثانية :تعريف الدف يف اال�صطالح.

الدف يف ا�صطالح الفقهاء هو املدور المْ ُ َغ�شَّ ى بجلد من وجهة واحدة(((؛ كا ْلغِ ْربَ ُال(((،
الطا ِّر َو ُيق ُ
َو ُي ْع َر ُف ِب َّ
َال له �أي�ضاً :ا ْلغِ ْربَ ُال(((.

((( ينظر :تاج العرو�س .301/23
((( ينظر :امل�صباح املنري .196/1
((( ينظر :تهذيب اللغة  ،52/14ل�سان العرب  ،104/9امل�صباح املنري .196/1
((( ينظر :تهذيب اللغة  ،52/14ل�سان العرب .104/9
((( ينظر :تهذيب اللغة  ،52/14ل�سان العرب  ،106/9امل�صباح املنري  ،197/1تاج العرو�س .302/23
((( ينظ���ر :الذخ�ي�رة  ،453 ،452 ،400/4القوان�ي�ن الفقهي���ة  ،131/1الت���اج والإكلي���ل � ،6/4ش���رح اخلر�ش���ي  ،19/7الفواكه
الدواين  ،313/2ال�شرح الكبري للدردير ،339/2منح اجلليل  ،533/3حا�شية اجلمل على �شرح املنهج .381/5
((( ينظر :القوانني الفقهية  .131/1وا ْل ِغ ْربَا ُل :ما ُغربل به .وغربل ال�شيء :نخله ( .ينظر :املحكم واملحيط الأعظم .) 91/6
((( ينظ���ر :الذخ�ي�رة  ،453 ،452 ،400/4القوان�ي�ن الفقهي���ة  ،131/1الت���اج والإكلي���ل � ،6/4ش���رح اخلر�ش���ي  ،19/7الفواكه
الدواين  ،313/2ال�شرح الكبري للدردير ،339/2منح اجلليل  ،533/3حا�شية اجلمل على �شرح املنهج .381/5
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وزاد بع�ض الفقهاء� :إذا مل يكن فيه �أوتار وال جر�س(((.
وهذا يخرج ما ي�أتي:
�أو ًال :الدف امل�صل�ص���ل؛ وهو الطار ذو ال�صال�صل �أو ال�رصا�رص �أو اجلالجل �أو احللق
�أو ال�صنوج (.((1
وامل���راد بذلك كله و�إن اختلفت ت�س���ميته احلل���ق التي جتعل داخل ال���دف ،والدوائر
العرا�ض التي ت�ؤخذ من �ص���فر وتو�ض���ع يف خروق دائرة ال���دف( ،((1فيكون فيها زيادة
�إطراب(.((1
ثانياً :امل ِْز َهر؛ وهو طبل مربع ُم َغ�شَّ ���ـى من اجلهتيـن( .((1وقيــــــل :مدور ُم َغ�شَّ ���ــى من
اجلهتني(.((1
فيكون الفرق بينه وبني الدف �أنه ُم َغ�شَّ ى من اجلهتني والدف ُم َغ�شَّ ى من جهة واحدة.

املطلب الثاين
الأ�صل يف �ضرب الدف
الَ�شْ ��� َع ِر ُّي� ،أنه َ�س���مِ َع
ورد الن����ص ال�رشعي ال�رصيح بتحرمي املعازف فعن �أَبي َمال ٍِك ْ أ
ال َّن ِب َّي َ�ص��� َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س��� َّل َم َيق ُ
ُول" :لَيَ ُكون ََّن م ِْن �أُ َّمتِي �أَ ْق َوا ٌمَ ،ي ْ�س َتحِ ُّل َ
ون ا ِحل َر َوا َحل ِري َر،

((( ينظر :مواهب اجلليل .7/4
( ((1ينظ���ر� :ش���رح فت���ح القدير  ،189/3البحر الرائق  ،86/3حا�شية ابن عابدي���ن  ،9/3مواهب اجلليل  ،6/4منح اجلليل
 ،533/3حا�شية الد�سوقي  ،339/2فتح الوهاب  ،384/2مغني املحتاج  ،429/4حا�شية قليوبي  ،321/4حا�شية البجريمي
على منهج الطالب  ،506/4ك�شاف القناع � ،22/5شرح منتهى الإرادات  ،39/3الرو�ض املربع .124/3
( ((1ينظر :فتح الوهاب  ،384/2مغني املحتاج  ،429/4حا�شية قليوبي  ،321/4حا�شية البجريمي على منهج الطالب .506/4
( ((1ينظر :مواهب اجلليل 6/4
( ((1ينظ���ر :القوان�ي�ن الفقهي���ة  ،131/1الت���اج والإكلي���ل  ،6/4مواهب اجللي���ل � ،7/4شرح اخلر�ش���ي  ،19/7ال�شرح الكبري
 ،339/2منح اجلليل .533/3
( ((1ينظر :القوانني الفقهية .131/1
العدد | |64رجب 1435هـ

171

َوا َخل ْم َر َوامل َ َعاز َ
ِف"(.((1
فه���ل الدف من املعازف املحرمة ف�أبيح يف موا�ض���ع ا�س���تثناء من الن����ص� ،أو �أنه من
الأمور املباحة ف�أبيح ا�ست�صحاباً للأ�صل؟
عد �أهل اللغة الدف من املعازف ،فقد قال يف النهاية(( :((1ال َع ْزف :ال َّلعِ ب بامل َ َعازِف،
ّ
الدفوف و َغريها ممَِّا ُي�ضرْ َب).
َوهِ َي ُّ
كما �أن ن�ص بع�ض العلماء على ذلك ،فقد قال ابن حجر( :املعازف؛ الدفوف وغريها
مما ي�رضب به)(.((1
الَ ْوتَا ِر َوا ْلعِ ي َدانِ )(.((1
الد ِّفَ ،و ْ أ
وقال ابن القيمَ ( :و�آالت المْ َ َعاز ِِف م َِن ا ْليرَ َ ِاعَ ،و ُّ
ومما يدل على �أن الأ�صل يف �رضب الدف التحرمي ما ي�أتي:
� -1أثر عامر بن �س���عد البجلي قال :دخلت على قرظة بن كعب و�أبي م�س���ـعود وذكر
ثالثاً وجوار ي�رضبن بالدف ،ويغنني فقالوا( :قد ُرخّ �ص لنا يف العر�سان)(.((1
فورود لفظُ ( :رخّ �ص) يف الأثر يدل على �أن الأ�ص���ل يف الدف التحرمي؛ �إذ الرخ�صة
ما جاز فعله لعذر مع قيام ال�سبب املحرم لوال العذر(.((2
(� ((1أخرج���ه البخ���اري ،يف �صحيح���ه ،يف كتاب الأ�شربة (  ) 5بَاب ما جاء ِفيم َْن ي َْ�س َت ِح ُّل الخْ َ ْم َر َويُ�سَ مِّي ِه ِب َغيرْ ِ ْا�س ِم ِه حديث
(.2123/5 )5268
( ((1النهاية يف غريب احلديث .230/3
( ((1فتح الباري .46/10
( ((1مدارج ال�سالكني .494/1
(� ((1أخرج���ه البيهق���ي ،يف ال�س�ن�ن الك�ب�رى ،يف كت���اب النكاح باب م���ا ي�ستحب من �إظهار الن���كاح  .289/7و�أخرجه دون ذكر
الدف���وف الن�سائ���ي ،يف ال�س�ن�ن ال�صغرى ،يف كت���اب ،باب ال َّل ْه ُو وَا ْل ِغ َن���ا ُء ِع ْن َد ا ْل ُع ْر ِ�س  ،135/6واحلاك���م يف امل�سـتدرك على
ال�صحيحني ،يف كتاب النكاح  .201/2وقال عنه ( :حديث �صحيح على �شرط ال�شيخني ومل يخرجاه ).
( ((2ينظ���ر يف تعري���ف الرخ�ص���ة� :أ�ص���ول ال�سرخ�س���ي  ،118/1امل�ست�صف���ى  ،78/1الإحكام يف �أ�صول الأح���كام  ،177/1ك�شف
الأ�س���رار  ،433/2الإبه���اج  ،81/1املوافق���ات  ،301/1القواعد والفوائد الأ�صولي���ة  ،115/1غاية الو�صول �ص ،19تي�سري
التحرير .234/2
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 -2عن َعائ َِ�ش َة ر�ضي اهلل عنها �أَ َّن �أَبَا بَ ْك ٍر ر�ضي اهلل عنه دخل عليها َوعِ ْن َد َها َجا ِر َي َتانِ يف
�أَ َّي ِام ِم َنى تُ َد ِّف َفانِ َوتَ�ضرْ ِ بَانِ َوال َّن ِب ُّي �صلى اهلل عليه و�سلم ُم َتغ ٍّ
َ�ش ِبث َْو ِب ِه َفا ْن َت َه َر ُه َما �أبو بَ ْك ٍر
َف َك َ�ش َ
���ف النبي �صلى اهلل عليه و�سلم عن َو ْج ِه ِه فقالَ " :د ْع ُه َما يا �أَبَا بَ ْك ٍر َف�إِ َّن َها َ�أ َّي ُام عِ يدٍ ".
َو ِت ْل َك الأَ َّي ُام �أَ َّي ُام مِنى(.((2
فقد �أق ّر النبي �ص���لى اهلل عليه و�سلم �أبا بكر ر�ض���ي اهلل عنه يف �إنكاره الدف ك�أ�صل،
وعلل الرخ�صة بكونه يوم عيد ا�ستثنا ًء من الأ�صل.
يث بَيَ ُان �أَ َّن َه َذا لمَ ْ َي ُك ْن م ِْن َعا َد ِة ال َّن ِب ِّي َ�ص��� َّلى اهلل َع َل ْي ِه
قال ابن تيميةَ ( :ففِي َه َذا الحْ َدِ ِ
ال�ص���دِّ يقُ م ِْز َما َر ال�شَّ ْي َطانِ َ ،وال َّن ِب ُّي َ�ص َّلى
االج ِت َم ُ
اع َع َل ْيهِ؛ َو ِل َه َذا َ�س َّما ُه ِّ
َو َ�س��� َّل َم َو�أَ ْ�ص َحا ِب ِه ْ
اهلل َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم �أَ َق َّر الجْ َ َوار َِي َع َل ْي ِه ُم َع ِّل ًال َذل َِك ِب�أَ َّن ُه َي ْو ُم عِ يدٍ )(.((2
بي
وق���ال ابن رج���ب( :ويف احلديث ما يدل على حترميه يف غري �أي���ام العيد؛ لأن ال َّن ّ
�صلى اهلل عليه و�سلم علل ب�أنها �أيام عيد ،فدل على �أن املقت�ضي للمنع قائم ،لكن عار�ضه
معار�ض وهو الفرح وال�رسور العار�ض ب�أيام العيد .وقد �أقر �أبا بكر على ت�س���مية الدف
مزمور ال�شيطان ،وهذا يدل على وجود املقت�ضي للتحرمي لوال وجود املانع)(.((2
 -3عن ابن عبا�س ر�ض���ي اهلل عنهما ق���ال( :الدف حرام ،واملعازف حرام ،والكوبة
حرام ،واملزمار حرام)(.((2
(� ((2أخرج���ه البخ���اري ،يف �صحيح���ه ،يف كت���اب العيدين (  ) 25بَاب �إذا َفا َت��� ُه ا ْل ِعي ُد يُ�صَ ِّلي َر ْك َع َتينْ ِ  .حديث ( ،335/1 ) 944
واللفظ له ،و م�سلم ،يف �صحيحه ،يف كتاب العيدين (  ) 4باب الرخ�صة يف اللعب الذي ال مع�صية فيه .حديث ( )892
.608/2
( ((2جمموع الفتاوى .566 / 11
( ((2فتح الباري �شرح �صحيح البخاري البن رجب .433/8
(� ((2أخرجه البيهقي ،يف ال�سنن الكربى ،يف كتاب ال�شهادات ،باب ما جاء يف ذم املالهي.222/10
قال الألباين عن �إ�سناده( :وهذا �إ�سناد �صحيح ) ( .حترمي �آالت الطرب �ص .)92
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فقد ن�ص ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنهما على �أن الأ�صل يف الدف التحرمي.

املطلب الثالث
الن�صو�ص الواردة مب�شروعية �ضرب الدف
يف الأعرا�س والعيدين
وفيه م�س�ألتان:

امل�س�ألة الأولى :الن�صو�ص الواردة مب�شروعية �ضرب الدف يف الأعرا�س.

اح
 -1عن عائ�شة ر�ضي اهلل عنها �أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قال�" :أَ ْع ِل ُنوا هذا ال ِّن َك َ
وف"(.((2
الد ُف ِ
َو ْاج َع ُلو ُه يف المْ َ َ�ساجِ دِ َوا�ضرْ ِ بُوا عليه ِب ُّ
 -2عن محُ َ َّمدِ بن َحا َط ٍب اجلمحي قال :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم" :ف َْ�ص ٌل

(� ((2أخرج���ه الرتم���ذي يف ،ال�س�ن�ن ،يف كت���اب الن���كاح (  )6باب ما جاء يف �إِعْالنِ ال ِّن َكا ِح  .حدي���ث (  ،398/3 ) 1090واللفظ
ل���ه ،و�أخرج���ه اب���ن ماج���ه ولي�س يف لفظه ( واجعلوه يف امل�ساجد ) ،يف ال�سنن ،يف كت���اب النكاح (  ) 20باب �إِعْالنِ ال ِّن َكا ِح.
حديث ( ،611/1 )1895والبيهقي ،يف ال�سنن الكربى ،يف كتاب النكاح ،باب ما ي�ستحب من �إظهار النكاح و�إباحة ال�ضرب
بالدف عليه وما ال ي�ستنكر من القول .290/7
َ
قال عنه الرتمذي( :هذا حَ ِد ٌ
يث َغرِيبٌ حَ �سَ ٌن يف هذا ا ْلب َِاب و َِعي�سَ ـى بن َم ْيمُونٍ الأ ْن�صَ ا ِريُّ ي َُ�ضـ ـ َّعـ ُـف يف احلديث )� ( .سنن
الرتمذي  .)398/3وقال املباركفوري ( :قوله � -أي الرتمذي  ( -هذا حديث ح�سن غريب ) كذا يف الن�سخ احلا�ضرة
و�أورد ه���ذا احلدي���ث ال�شي���خ ويل الدين يف امل�شكاة وق���ال رواه الرتمذي وقال هذا حديث غريب ومل يذكر لفظ ح�سن،
وكذلك �أورد ال�شوكاين هذا احلديث يف النيل ،وقال قال الرتمذي هذا حديث غريب ومل يذكر هو �أي�ضاً لفظ ح�سن
فالظاه���ر �أن الن�سخ���ة الت���ي كان���ت عند �صاح���ب امل�شكاة وعن���د ال�شوكاين ه���ي ال�صحيحة ويدل عل���ى �صحتها ت�ضعيف
الرتمذي عي�سى بن ميمون �أحد رواة هذا احلديث ) ( .حتفة الأحوذي  .) 178/4وقال البيهقي ( :عي�سى بن ميمون
�ضعي���ف )� ( .س�ن�ن البيهق���ي الك�ب�رى  .) 290/7وق���ال ابن امللقن ع���ن احلديث برواية ابن ماج���ه ( :هذا احلديث رواه
ابن ماجه بهذا اللفظ من رواية عائ�شة ـ ر�ضي اهلل عنها ـ ويف �إ�سناده خالد بن �إليا�س املديني وهو �ضعيف ،قال الإمام
�أحم���د :منك���ر احلدي���ث ) ( .البدر املن�ي�ر  .) 643/9وقال ابن حجر ( :ويف � ْإ�س َنا ِد ِه َخا ِل ُد ب���ن اليا�س وهو ُم ْن َك ُر احلديث
َقا َل ُه �أَحْ َمدُ ،ويف ِروَا َي ِة الترِّ ْ ِم ِذيِّ ِعي�سَ ى بن َم ْيمُونٍ وهو ي َُ�ضع َُّف َقا َل ُه الترِّ ْ ِم ِذيُّ  ،و ََ�ض َّع َف ُه ابن الجْ َ ْو ِزيِّ ) ( .التلخي�ص
احلبري  .) 201/4و�ضعف �سنده يف فتح الباري .226/9
174
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اح"(.((2
بني الحْ َال َِل َوالحْ َ َر ِام ُّ
الد ُّف َوال�صَّ ْو ُت يف ال ِّن َك ِ
ات َق َرابَ ٍة لها من الأن َْ�صا ِر
ا�س ر�ض���ي اهلل عنهما قال� :أَ ْن َك َح ْت َعائ َِ�ش��� ُة َذ َ
 -3عن ابن َع َّب ٍ
َف َجا َء ر�سول اللهَّ ِ �صلى اهلل عليه و�سلم فقال�" :أَ ْه َد ْي ُت ْم ا ْل َف َتاةَ؟ "قالوا :نعم .قال�" :أَ ْر َ�س ْل ُت ْم
َم َع َها من ُي َغنِّي؟ "قالت :ال .فقال ر�س���ول اللهَّ ِ �صلى اهلل عليه و�س���لم�" :إِ َّن الأن َْ�صا َر َق ْو ٌم
فِيه ِْم َغ َز ٌل َف َل ْو بَ َع ْث ُت ْم َم َع َها من يقول� :أَتَ ْي َنا ُك ْم �أَتَ ْي َنا ُك ْم َف َح َّيانَا َو َح َّيا ُك ْم"(.((2
ال�س���ائ ِِب بن َي ِزي َد عن النبي �ص���لى اهلل عليه و�س���لم �أنه قيل له :يا َر ُ�س َ
ول اللهَّ ِ
َ -4ع ِن َّ
اح"(.((2
�أَتُ َرخِّ ُ
�ص لِل َّن ِ
اح ال �سِ َف ٌ
ا�س يف هذا؟ قال" :نعم �إنه ِن َك ٌ
اح �أَ�شِ يدُوا ِبال ِّن َك ِ
 -5عن عامر بن �سعد البجلي قال :دخلت على قرظة بن كعب و�أبي م�ســــعود وذكر
ثالثاً وجوا ٍر ي�رضبن بالدف ،ويغنيـــــــن فقالوا( :قد ُرخّ �ص لنا يف العر�سان)(.((2
(� ((2أخرج���ه الرتم���ذي يف ،ال�س�ن�ن ،يف كت���اب النكاح (  ) 6باب ما جاء يف �إعالن النكاح .حديث (  ،398/3 ) 1088والن�سائي،
يف ال�سنن ال�صغرى ،يف كتاب النكاح ،باب �إِعْال ُن ال ِّن َكا ِح ِبال�صَّ و ِْت و ََ�ض ْر ِب الد ُِّّف  ،127/6و ابن ماجه ،يف ال�سنن ،يف كتاب
النكاح (  )20باب �إِعْالنِ ال ِّن َكا ِح  .611/1حديث (  ،) 1896و�سعيد بن من�صور ،يف ال�سنن ،يف كتاب النكاح باب ما جاء فيِ
ن���كاح ال�س���ر .حدي���ث ( ،201/1) 629و الإمام �أحم���د ،يف امل�سند  ،259/4 ،418/3واللفظ ل���ه .واحلديث ح�سنه الرتمذي
(ال�س�ن�ن  ،) 398/3وق���ال اب���ن القي�س���راين ( :رواه �أب���و بل���ج يحيى بن �أب���ي �سليم :عن حممد بن حاط���ب .وحممد هذا
قال البخاري :فيه نظر ) ( .ذخرية احلفاظ  .) 1651/3وقال �أي�ضاً( :فيه يحيى بن �أبي �سليم تكلم فيه ابن حبان).
(معرفة التذكرة .) 170/1
(� ((2أخرج���ه اب���ن ماج���ه ،يف ال�س�ن�ن ،يف كت���اب الن���كاح (  ) 21ب���اب ا ْل ِغ َن���ا ِء وَال���د ُِّّف .حدي���ث (  ،612/1 ) 1879واللف���ظ ل���ه،
والن�سائي ،يف ال�سنن الكربى ،يف كتاب النكاح ) 87 ( ،باب اللهو والغناء عند العر�س .حديث (  ،332/3 ) 5565والإمام
�أحمد ،يف امل�سند .77/4 ،391/3
ق���ال الأ�صبه���اين ع���ن احلديث برواي ــة ابن ماجه� ( :صحي ــح )� ( .أحاديث �أبي الزبي ــر  .) 55/1وقـال الكناين ( :هذا �إ�سناد
رجال���ه ثق���ات �إال �أن الأجل���ح خمتل���ف في���ه ( ) ...و�أ�صل���ه يف �صحيح البخاري م���ن حديث ابن عبا�س بغ�ي�ر هذا ال�سياق
ول���ه �شاه���د م���ن حديث جابر رواه الن�سائي يف الكربى ورواه البيهق���ي يف �سننه الكربى من حديث جابر عن عائ�شة ).
(م�صباح الزجاجة  .) 107/2وقال عنه العيني برواية ابن ماجه ( :هذا حديث �ضعيف ،وقال �أحمد :حديث منكر ).
( عمدة القاري .) 136/20
(� ((2أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري .152/7
ق���ال الهيثم���ي ( :رواه الط�ب�راين وفي���ه يزي���د ب���ن عبدامللك النوفلي وه���و �ضعيف ووثقه ابن معني يف رواي���ة ) ( .جممع
الزوائد  .) 290/4و�سكت عنه ابن حجر يف فتح الباري  ،226/9وال�شوكاين يف نيل الأوطار .188/6
(� ((2سبق تخريجه �ص .7
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امل�س�ألة الثانية :الن�صو�ص الواردة مب�شروعية �ضرب الدف يف العيدين.
 -1عن َعائ َِ�ش��� َة ر�ض���ي اهلل عنها �أَ َّن �أَبَا بَ ْك ٍر ر�ضي اهلل عنه دخل عليها َوعِ ْن َد َها َجا ِر َي َتانِ
يف �أَ َّي ِام ِم َنى تُ َد ِّف َفانِ َوتَ�ضرْ ِ بَانِ َوال َّن ِب ُّي �ص���لى اهلل عليه و�سلم ُم َتغ ٍّ
َ�ش ِبث َْو ِب ِه َفا ْن َت َه َر ُه َما �أبو
بَ ْك ٍرَ ،ف َك َ�ش َ
���ف النبي �صلى اهلل عليه و�س���لم عن َو ْج ِه ِه فقالَ " :د ْع ُه َما يا �أَبَا بَ ْك ٍر َف�إِ َّن َها �أَ َّي ُام
عِ يدٍ "َ .و ِت ْل َك الأَ َّي ُام �أَ َّي ُام مِنى(.((3
(((3
ا�ض الأ�شْ َع ِر ُّي عِ يدًا ِبالأ ْن َبا ِر فقال مايل ال �أَ َرا ُك ْم تُ َق ِّل ُ�س َ
 -2عن َعام ٍِر قال�( :شَ ِه َد عِ يَ ٌ
ون
كما كان ُي َق َّل ُ�س عِ ْن َد ر�سول اللهَّ ِ �صلى اهلل عليه و�سلم )(.((3
���ي ٌء على َع ْهدِ ر�س����ول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
 -3عن َق ْي ِ�س بن َ�س���� ْعدٍ قال( :ما كان َ�ش� ْ
���ي ٌء َواحِ دٌ؛ ف�إن َر ُ�س� َ
���ول اهلل �ص����لى اهلل عليه و�سلم ـ كان ُي َق َّل ُ�س له يوم
ـ �إال وقد َر�أَ ْي ُت ُه �إال َ�ش� ْ
ا ْلف ِْط ِر)(.((3

املبحث الأول :بيع الدف
للفقهاء يف حكم بيع الدف ثالثة �أقوال:
(� ((3سبق تخريجه �ص .8
( ((3التقلي����س ؛ ال�ض���رب بال���دف ،وقيل :هو �أن تقف اجلواري وال�صبيان على �أف���واه الطريق يلعبون بالطبل وغري ذلك،
وقيل :هو اللعب� ( .شرح �سنن ابن ماجه .) 92/1
(� ((3أخرجه ابن ماجه ،يف ال�سنن ،يف كتاب �إقامة ال�صالة وال�سنة فيها (  ) 3باب ما جاء يف التقلي�س يوم العيد .حديث
(  ،413/1 ) 1302واللف���ظ ل���ه ،والبيهق���ي ،يف ال�س�ن�ن الك�ب�رى ،يف كت���اب ال�شه���ادات ،باب ما ال ينهى عن���ه من اللعب
.218/10
قال يف م�صباح الزجاجة  ( :154/1هذا �إ�سناد رجاله ثقات ).
(� ((3أخرجه ابن ماجه ،يف ال�سنن ،يف كتاب �إقامة ال�صالة وال�سنة فيها (  ) 3باب ما جاء يف التقلي�س يوم العيد .حديث
(  ،413/1 ) 1303واللف���ظ ل���ه ،والبيهق���ي ،يف ال�س�ن�ن الك�ب�رى ،يف كت���اب ال�شه���ادات ،باب ما ال ينهى عن���ه من اللعب
 ،218/10و الإمام �أحمد ،يف امل�سند .422/3
قال يف م�صباح الزجاجة � ( :154/1إ�سناد حديث قي�س بن �سعد (� ) ...صحيح رجاله ثقات ).
176
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القول الأول :يباح بيع الدف.
وبه قال ال�ش���افعية �إن بيع بعد تف�صيله( ،((3والقول بالإباحة ظاهر ن�ص الإمام �أحمد،
فوف؟ فكرههَ .ق َ
حديث
���ال �أحمدُ :ذه���ب(� ((3إِلَى
ِ
الد ِ
بي���ع ّ
فق���د قيل له�ُ :س���ئ َِل(ْ ((3
عن ِ
أ�ص���حاب عبدِ اهلل(َ ((3ر ِ�ض���ي اهللُ َع ْن ُه ي�ستقبلون اجلواري يف َّ
�إبراهيم(َ ،((3
ريق
كان �
الط ِ
ُ
(((3
النبي �ص���لى اهلل عليه و�سلم( :ف�صل ما بني احلاللِ
معهن ّ
الدفوف فيخرقونها  ،وقال ُّ
الد ُف َع َلى َذ َ
لي�س في ِه رخ�ص ٌة (.((4
الد ِف)(ّ ،((4
رام �رضب ّ
اك �أي�رس ،الطبل َ
وا َحل ِ
دليل هذا القول:
�أنه ميكن االنتفاع بالدف منافع مباحة �إذا ف�صلت �أجزا�ؤه ،فيباح بيعه(.((4
( ((3ينظر :احلاوي الكبري  ،385/5كفاية الأخيار �ص ،235نهاية املحتاج .396/3
واملراد بتف�صيله ؛ �أي �إ َذا ُف َّك َت ْر ِكيبه َفكاً ال َيعُو ُد َب ْع َد ُه ِل َه ْي َئ ِته ( .ينظر :نهاية املحتاج .) 397 /3
( ((3مل يذكر ا�سم ال�شخ�ص الذي �سُ ئل و �أجاب.
(� ((3أي القائل بالكراهة.
(� ((3أي النخعي.
(� ((3أي ابن م�سعود.
(� ((3أخرجه ابن �أبي �شيبة يف امل�صنف ،يف كتاب الأدب (  ) 177باب من كره الدف .317/5
�صحح �إ�سناده ابن حزم ( .املحلى .) 63/9
(� ((4سبق تخريجه �ص .11
( ((4ينظ���ر :م�سائ���ل الإم���ام �أحم���د ب���ن حنبل وابن راهوي���ه  ،149 -148/2الأمر باملع���روف والنهي عن املنك���ر من م�سائل
الإمام �أحمد �ص .58 - 57
( ((4ينظر :احلاوي الكبري  .385/5فقد ورد يف احلاوي ( :املالهي كالطنبور والعود والدف واملزمار ،ف�إن �أمكن االنتفاع
بها �إذا ف�صلت جاز بيعها ،وكذلك اللعب .لكن يكره بيع ذلك قبل تف�صيله لبقاء املع�صية فيه .ف�إن بيع على حاله جاز.
و�أم���ا �إن كان ذل���ك �إذا ف�ص���ل ال ي�صل���ح لغري اللهو بحال ( ) ...وال منفعة في���ه فبيعه باطل ) .وال ي�شكل عليه ما ورد يف
فت���ح الوه���اب  ( ( :273/1و ) ال بي���ع ( نح���و حبت���ي ب���ر ) كحبتي �شع�ي�ر لأن ذلك ال يعد ما ًال و�إن ع���د ب�ضمه �إلى غريه
( ( )...و�آلة لهو ) حمرمة كطنبور ومزمار ( و�إن متول ر�ضا�ضها ) �أي مك�سرها �إذ ال نفع بها �شرعاً وال يقدح فيه نفع
متوقع بر�ضا�ضها لأنها بهيئتها ال يق�صد منها غري املع�صية ) .وعلق على ذلك يف حا�شية اجلمل  26/3بقوله( :قو ُل ُه
�ي�ر و ُّ
َالطبُولِ َغ�ْي�رِْ ال َّد َر ُب َّك ِة ) .فك�أنه هن���ا �أخرج �آلة اللهو املباحة م���ن حترمي البيع ،لكن
محُ َ َّرمَ���ةٍ) َخ��� َر َج َغيرْ ُ هَ���ا َكال َّن ِف ِ
بالت�أمل يف كالم الأن�صاري يف فتح الوهاب جنده نقل حترمي بيع �آلة اللهو املحرمة بعد تف�صيلها و�إن متول مك�سرها،
فتخت�ص �آلة اللهو املباحة ب�إباحة بيع مك�سرها بعد تف�صيلها ـ واهلل �أعلم.
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القول الثاين :يكره بيع الدف.
و�إليه ذهب �أبو حنفية( ،((4وهو ظاهر قول مالك؛ حيث قال بكراهة �إجارة الدف(،((4
والإجارة بيع للمنافع ،كما �أن القاعدة عند املالكية �أن ما جاز بيعه جازت �إجارته(.((4
وبهذا القول قال ال�شافعية �إن بيع قبل تف�صيله(.((4
�أدلة هذا القول:
� -1إن الدف لي�س مبحرم العني ،وكونه �آلة مع�صية �إمنا يوجب �سقوط التقوم واملالية
�إذا كانت متعينة للمع�ص���ية ،وهو مل يتعني �آلة للمع�ص���ية؛ لأنه ميك���ن االنتفاع به بوجه
حالل؛ ب�أن يجعل الدف ظرفاً للأ�شياء(.((4
 -2القيا����س على الأمة املغنية؛ فكما يباح بيـع الأم���ة املغنية لالنتفاع بها بغري الغناء،
كذلك يباح بيع الدف؛ �إذ كل منهما ميكن االنتفاع منه بوجه مباح(.((4
ويوج���ه قول �أبي حنيفة بالكراهة ب�أن الأ�ص���ل يف الدف �أنه م���ن املعازف املنهي عنها
�رشعاً ،وقد ينتفع منه على وجه حمرم.
���دا ل َّ
ِلذرِي َعةِ؛ �إ ْذ لو َجا َز بيع الدف ل�ضـربه يف ا ْل ُع ْر ِ�س،
وعلل الإمام مالك الكراهة َ�س ًّ
لَ َت َو�صَّ َل ِبذلك لبيعه لل�رضب يف َغيرْ ِ هِ (.((4
( ((4ينظر :بدائع ال�صنائع  ،144/5االختيار  ،74/3البحر الرائق  ،78/6الفتاوى الهندية .116 /3
( ((4ينظ���ر :تهذي���ب املدون���ة  ،123/3الذخرية  ،405/5التاج والإكليل � ،418/5شرح اخلر�شي  ،19/7ال�شرح الكبري ،وعليه
حا�شية الد�سوقي .18/4
( ((4ينظر :الذخرية � ،402/5شرح اخلر�شي .19/7
( ((4ينظر :احلاوي الكبري  ،385/5كفاية الأخيار �ص ،235نهاية املحتاج .396/3
( ((4ينظر :املحيط الربهاين  ،350/6بدائع ال�صنائع  ،144/5البحر الرائق .78/6
( ((4ينظر :اجلامع ال�صغري ،381/1اجلوهرة النرية  ،345 /1حا�شية ابن عابدين .212/6
( ((4ينظر :حا�شية الد�سوقي .18/4
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وعلل ال�شافعية تقييدهم الكراهة ببيعه قبل تف�صيله؛ ب�أن املع�صية باقية فيه( ،((5فيمكن
االنتفاع به على وجه حمرم.

القول الثالث :يحرم بيع الدف.
وبه قال �أبو يو�سف وحممد من احلنفية( ،((5و�إليه ذهب ال�شافعية �إذا ف�صل فال ي�صلح
لغري اللهو بحال (.((5
�أدلة هذا القول:
أعد للمع�صية حتى �صار بحال ال ي�ستعمل
� -1إن من �رشط جواز البيع املالية  ،والدف � ّ
�إال يف املع�صية ،ف�سقطت ماليته(.((5
�أجيب عنه:
ن�س���لم ب�أن الدف �آلة َّت َل ِّهي َومع�ص���ية ،لَكِ َّن هذا ال ُيوجِ ُب ُ�س���ق َ
ات
ُوط َما ِل َّي ِت َه؛ َك مْال ُ َغ ِّنيَ ِ
ي�ص ُل ُح ِل َغيرْ ِ هِ من �أوجه
َوا ْل ِقيَانِ َوبَ َدنِ ا ْل َفا�سِ ِ
ي�ص��� ُل ُح لِل َّت َل ِّهي ْ
���ق َو َحيَا ِت ِه َو َما ِلهِ؛ فالدف كما ْ
اال ْن ِت َف ِاع املباح (.((5
 -2القيا����س على اخلمر؛ فكما يحرم بيعه���ا فكذلك يحرم بيع الدف؛ بجامع �أن ك ًال
أعد للمع�صية(.((5
منهما � ّ
�أجيب عنه :ب�أن القيا�س مع الفارق؛ لأن اخلمر حرام لعينها ،بخالف الدف(.((5
( ((5ينظر :احلاوي الكبري .385/5
( ((5ينظ���ر :اجلام���ع ال�صغ�ي�ر  ،381/1بدائع ال�صنائع  ،144/5االختيار  ،74/3البح���ر الرائق  ،78/6الفتاوى الهندية
.116 /3
( ((5ينظر :احلاوي الكبري  ،385/5كفاية الأخيار �ص ،235نهاية املحتاج .396/3
( ((5ينظر :املحيط الربهاين  ،350/6بدائع ال�صنائع .144/5
( ((5ينظر :بدائع ال�صنائع .144/5
( ((5ينظر :اجلامع ال�صغري ،381/1اجلوهرة النرية .345 /1
( ((5ينظر :حا�شية ابن عابدين .212/6
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� -3أن الدف و�إن كان فيه منفعة ف�إن منفعته حمرمة َفه َِي َكا ْل َع َد ِم( ،((5وما ال منفعة فيه
فبيعه باطل؛ لأنه من �أكل املال بالباطل(.((5
يجاب عنه :ب�أن االنتفاع ب�رضب الدف لي�س حراماً حم�ض���اً ،بل هو مباح يف �أحوال
�أباحها ال�شـرع؛ كالعر�س والعيد.

الرتجيح:
بالنظر يف الأقوال و�أدلتها يتبني �أنها مبنية على َما ِل َّية الدف وعدمها ،فمن يرى الإباحة
يعد الدف ما ًال
يع���د ال���دف ما ًال باعتبار ما فيه م���ن منافع مباحة ،ومن يرى التح���رمي ال ّ
ّ
باعتبار �أ�صل �صنعته ،فقد ُ�صنع ك�آلة لهو ومع�صية.
لكن ال���دف يختلف عن بقية �آالت اللهو ب�إباحة االنتف���اع به يف العر�س والعيد ،وما
�أبيح نفعه جاز بيعه� ،إال �أن هذا لي�س على �إطالقه؛ فكلب ال�ص���يد مباح النفع وال يجوز
بيـع���ه؛ لذلك جند الفقهاء قد زادوا قيداً يف ذلك فقالوا :كل ما �أبيح نفعه واقتنا�ؤه مطلقاً
فبيعه جائز( ،((5وعلل بع�ض���هم لإباحة بيع بع�ض احليوانات بقوله� :إنه حيوان �أبيح نفعه
واقتنا�ؤه من غري وعيد يف جن�س���ه ،فجاز بيعه( .((6وال���دف ال يباح اقتنا�ؤه مطلقاً ،وقد
ورد الوعيد يف جن�سه من �آالت اللهو واملعازف.
لذلك كله الذي يرتج���ح يف نظري واهلل �أعلم �أن بيع الدف يختلف حكمه باختالف
عرف النا����س وعادتهم؛ ف�إن جرت ع���ادة النا�س يف زمن من الأزم���ان على االنتفاع به
يف �أوج���ه املباح فقط ك�رضبه لعر�س وعيد� ،أبيح بيع���ه ،و�إن تعارف النا�س يف زمن من
( ((5ينظر :القوانني الفقهية �ص.164
( ((5ينظر :احلاوي الكبري .385/5
( ((5ينظر :املحرر يف الفقه � ،284/1شرح الزرك�شي  ،98/2ك�شاف القناع � ،153/3شرح منتهى الإرادات .8/2
( ((6ينظر :الكايف يف فقه ابن حنبل .5/2
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الأزمان على االنتفاع به على وجه حمرم ك�رضبه خلتان ونحوه حرم بيعه؛ �سداً للذريعة،
وتعاوناً على الرب والتقوى ال على الإثم والعدوان.

املبحث الثاين
�أخذ الأجرة على �ضرب الدف
�أخ���ذ الأجرة على �رضب ال���دف �إن كان على وجه حمرم ك�رضبه ل ّلهو يحرم باتفاق
فقه���اء املذاهب الأربع���ة( ،((6و�إن كان عل���ى وجه مباح ك�رضبه لعر����س وعيد( ،((6فقد
اختلفوا فيه على قولني:

القول الأول :يباح �أخذ الأجرة على �ضرب الدف.

وهو مقت�ضى قول احلنفية؛ حيث قالوا ب�إباحة ا�ستئجار رجل لي�رضب الطبل للغزو �أو
القافلة �أو العر�س( ((6والدف مثله و�أولى.
وبهذا القول قال ال�ش���افعية( ،((6وهو ظاهر كالم الإمام �أحمد حيث ذهب �إلى �إباحة
بيع الدف( ،((6والقاعدة عند احلنابلة� :أن ما جاز بيعه جازت �إجارته(.((6
وجهة هذا القول:

( ((6ينظر :البحر الرائق  ،23/8تبيني احلقائق � ،125/5شرح اخلر�شي  ،19/7حا�شية الد�سوقي .18/4
ون����ص ال�شافعي���ة واحلنابل���ة على حترمي �إج���ارة �آالت اللهو ،والدف منها �إن كان �ضربه عل���ى وجه حمرم ( .ينظر :جواهر
العقود  ،210/1نهاية الزين �ص � ،258شرح العمدة  ،407/1الآداب ال�شرعية .)196/1
( ((6وزاد ال�شافعية �أن يقدر ال�ضرب بالزمن ال العمل ( .ينظر :حا�شية ال�شرواين على حتفة املحتاج .) 130 /6
( ((6ينظر :البحر الرائق  ،23/8تبيني احلقائق  ،125/5جممع الأنهر  ،533/3تنقيح الفتاوى احلامدية .499/5
( ((6ينظر :حا�شية ال�شرواين على حتفة املحتاج .130 /6
( ((6ينظ���ر :م�سائ���ل الإم���ام �أحم���د ب���ن حنبل وابن راهوي���ه  ،149 -148/2الأمر باملع���روف والنهي عن املنك���ر من م�سائل
الإمام �أحمد �ص .58 - 57
( ((6ينظر :املغني  ،279/5ك�شاف القناع .403/3
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�أن �رضبه يف العر�س والعيد منفعة مباحة  ،فتباح الأجرة عليها(.((6

القول الثاين :يكره(� ((6أخذ الأجرة على �ضرب الدف.

و�إليه ذهب املالكية(.((6
�أدلة هذا القول:
� -1أن يف كراهته َ�س ًّدا ل َّ
ِلذرِي َعةِ؛ �إ ْذ لو َجازَت الأجرة على �رضب الدف يف ا ْل ُع ْر ِ�س،
لَ َت َو�صَّ َل ِبذلك لأخذ الأجرة على ال�رضب يف َغيرْ ِ هِ (.((7
يج���اب عنه :ب�أن و�س���ائل املحرمات يف كراهتها واملنع منها ،بح�س���ب �إف�ض���ائها �إلى
املحرم وارتباطها به ،ولو قيل ب�سد الذريعة على �إطالقها لكره �رضب الدف يف العر�س
�أي�ضاً؛ لأنه قد يف�ضي �إلى �رضبه يف غريه ،وهذا خمالف للحديث الوارد بالإباحة.
� -2أن ��ض�رب الدف لي�س من عمل اخل�ي�ر ،و�إن كان �رضبه مباحاً يف العر�س ،فلي�س
كل مباح جتوز الإجارة عليه(.((7
يجاب عنه :ب�أنه ال دليل على ا�ش�ت�راط اخليـري���ة يف املنفعة املعقود عليها يف الإجارة،
و�إمنا ت�ش�ت�رط الإباحة ،ومنفعة �رضب الدف يف العر�س مباحة ،وكل مباح جتوز الإجارة
عليه �إال �إن وجد مانع من ذلك ،وال مانع هنا.
الرتجيح:
هذا ما حت�ص���ل الوقوف عليه من ذكر اخلالف يف امل�س����ألة و�أدلته ،والذي يظهر يل ـ
واهلل �أعلم ـ �أن القول بالإباحة هو الراجح؛ لأن هذا القول هو الذي ي�س���اعده الدليل،
( ((6ينظر :تبيني احلقائق  ،125/5جممع الأنهر .533/3
( ((6والظاهر من �أدلتهم �أن الكراهة كراهة حترمي.
( ((6ينظر :ال�شرح ال�صغري ،مع بلغة ال�سالك .253/2
( ((7ينظر :حا�شية الد�سوقي .18/4
( ((7ينظر :منح اجلليل  ،488/7الذخرية .405/5
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وهو املوافق لأ�ص���ل الإباحة ما دامت املنفعة معلومة مباحة مق�ص���ودة� ،أما ما ا�ستند �إليه
القائلون بالكراهة ففي داللته �ضعف كما �سبق يف الإجابة عنه.

املبحث الثالث� :إجارة الدف
اختلف الفقهاء يف حكم �إجارة الدف يف العر�س والعيد ،مما يباح �رضب الدف فيه ،و�أقوالهم
يف ذلك ك�أقوالهم يف حكم �أخذ الأجرة على �رضب الدف ،وهي على النحو التايل:

القول الأول :تباح �إجارة الدف.
وه���ذا ظاهر قول احلنفية؛ حيث قالوا ب�إباحة ا�س���تئجار رج���ل لي�رضب الطبل للغزو
�أو القافلة �أو العر�س( ((7والدف مثله و�أولى ،و�إذا �أبيح ا�س���تئجار �ضارب الدف �أبيحت
�إجارة الدف.
و�إليه ذهب ابن يون�س من املالكية( ،((7وهو ظاهر قول ال�ش���افعية �أي�ض���اً؛ حيث قالوا
ب�إباحة ا�ستئجار ال�ضارب( ،((7و�إذا �أبيح ذلك �أبيحت �إجارة الدف.
وظاه���ر كالم الإم���ام �أحمد حي���ث ذهب �إلى �إباح���ة بيع ال���دف( ،((7والقاعدة عند
احلنابلة� :أن ما جاز بيعه جازت �إجارته(.((7
وي�ستدل لهم مبا �سبق اال�ستدالل به يف املبحث ال�سابق(.((7
( ((7ينظر :البحر الرائق  ،23/8تبيني احلقائق  ،125/5جممع الأنهر  ،533/3تنقيح الفتاوى احلامدية .499/5
( ((7ينظر :الذخرية  ،405/5التاج والإكليل  ،418/5منح اجلليل .488/7
( ((7ينظر :حا�شية ال�شرواين على حتفة املحتاج .130 /6
( ((7ينظ���ر :م�سائ���ل الإم���ام �أحم���د ب���ن حنبل وابن راهوي���ه  ،149 -148/2الأمر باملع���روف والنهي عن املنك���ر من م�سائل
الإمام �أحمد �ص .58 - 57
( ((7ينظر :املغني  ،279/5ك�شاف القناع .403/3
( ((7ينظر� :ص .19
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القول الثاين :تكره �إجارة الدف.
وبه قال الإمام مالك(.((7وا�ستدل مبا �سبق اال�ستدالل به يف املبحث ال�سابق(.((7
والذي يرتجح هنا واهلل �أعلم القول بالإباحة للأ�سباب نف�سها يف املبحث ال�سابق.

املبحث الرابع� :إعارة الدف
اتفق فقهاء املذاهب الأربعة من احلنفية( ((8واملالكية( ((8وال�ش����افعية( ((8واحلنابلة
عل����ى �أن كل ما ينتفع به نفعاً مباحاً مع بقاء عينه ت�ص����ح �إعارته ،وعلى �أنه حترم �إعارة
العني لنفع حمرم( .((8والدف مما ينتفع به مع بقاء عينه.
وعل���ى هذا تباح �إعارة ال���دف �إن كان االنتفاع به على وج���ه مباح؛ ك�رضبه يف عيد
وعر�س .وذلك ملوافقته �أ�صل الإباحة ،ولعدم الدليل على املنع.
وحترم �إعارته �إن كان االنتفاع به على وجه حمرم؛ ك�رضبه للتلهي.
وذلك ملا فيه من الإعانة على املع�ص���ية ،وقد قال تعالى :ﮃﯭﯮﯯﯰﯱﯲ
ﯳﯴﯵ ﯶ ﮂ(.((8
(((8

( ((7ينظ���ر :تهذي���ب املدون���ة  ،123/3الذخرية  ،405/5التاج والإكليل � ،418/5شرح اخلر�شي  ،19/7ال�شرح الكبري ،وعليه
حا�شية الد�سوقي .18/4
( ((7ينظر� :ص .20
( ((8ينظر :البحر الرائق  ،282/7جممع الأنهر  ،480/3حا�شية ابن عابدين .383/8
( ((8ينظر� :شرح اخلر�شي  ،122/6حا�شية الد�سوقي  ،435/3بلغة ال�سالك .363/3
( ((8ينظ���ر :كفاي���ة الأخي���ار  ،278/1الإقن���اع لل�شربين���ي  ،329/2مغن���ي املحت���اج  ،265/2حا�شي���ة البجريم���ي عل���ى منه���ج
الطالب .81/3
( ((8ينظر :املغني  ،131/5الفروع � ،197/7أخ�صر املخت�صرات .189/1
( ((8ينظر :حا�شية ابن عابدين � ،383/8شرح الزرقاين على خليل  ،129/6الفواكه الدواين  ،276/2فتح الوهاب ،390/1
فتح املعني  ،128/3حا�شية البجريمي على منهج الطالب  ،81/3املغني  ،131/5ك�شاف القناع .63/4
(� ((8آية (  ) 2من �سورة املائدة.
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املبحث اخلام�س� :إتالف الدف
�إتالف الدف من امل�س���ائل التي اختلف فيها الفقه���اء ،و�أقوالهم يف ذلك على النحو
التايل:

القول الأول :يباح �إتالف الدف.
وب���ه قال �أبو حنيفة( ،((8وهو رواية عن الإمام �أحم���د( ((8تُـقيد فيما �إذا �ضرُ ب به على
وجه حمرم(.((8
�أدلة هذا القول:
� -1أثر �إ ْب َراهِ َيم ال َّنخَ عِ ِّي ،قال( :كان �أ�صحاب عبداهلل َي�سـْ َت ْق ِب ُل َ
ون الجْ َ َوارِي يف الأزقة
الد ُف ُ
ـوف َفيَ ُ�شقُّونَ َها)(.((8
َم َع ُه َّن ُّ
الد ُف ُ
ني فيِ �شَ ْيءٍ)(.((9
وف م ِْن �أَ ْم ِر المْ ُ ْ�سلِمِ َ
 -2عن احل�سن قال( :لَ ْي َ�س ُّ
� -3أن الدف �آل ٌة تُلهي وتُطرب فيباح �إتالفه قيا�ساً على الطبل(.((9

القول الثاين :يحرم �إتالف الدف.
( ((8ينظر :تبيني احلقائق .217/3
( ((8ينظ���ر :امل�سائ���ل الفقهي���ة م���ن كت���اب الروايت�ي�ن والوجه�ي�ن  ،141 ،139/3الأمر باملع���روف والنهي ع���ن املنكر للخالل
�ص ،59الإن�صاف .248/6
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
لمْ
ْ
َّ
ً
ْ
َّ
ُ
ُ
هلل ذ ِك َر له �أبُو َبك ٍر ا ��� ُّرو ِذيُّ � ،أنه جَ ا َء
(� ((8إذ �إن ن����ص الرواي���ة عن���ه تفي���د ذل���ك فقد ورد عن ُمثنى الأن َب���ا ِريَّ � ( :أن �أبَا َع ْب��� ِدا ِ
ِل َي ْغ ِ�س��� َل َم ِّي ًت���اَ ،ف��� َر�أَى ُد ًّف���اَ ،ف َك�سَ َر ُه َف َتبَ�سَّ مََ ،ولمَ ْ َي َر ِب ِه َب�أْ�سً اَ ،و َقا َلَ « :ي ْك ِ�س ْر ُه فيِ ِم ْث���لِ المْ َي ِِّت» )( .امل�سائل الفقهية من كتاب
الروايتني والوجهني  ،141 ،139/3الأمر باملعروف والنهي عن املنكر للخالل �ص.) 59
وعن اخلالل قال�َ ( :سُ ِئ َل ـ �أي الإمام �أحمد ـ ع َْن َك ْ�س ِر الد ُِّّفِ ،ع ْن َد المْ َي ِِّت؟ َفلَ ْم َي َر ِب َك ْ�س ِر ِه َب�أْ�سً ا )( .امل�سائل الفقهية من كتاب
الروايتـني والوجهني  ،141 ،139/3الأمر باملعروف والنهي عن املنكر للخالل �ص.) 59
(� ((8سبق تخريجه �ص .14
(� ((9أورده اخل�ل�ال يف الأم���ر باملع���روف والنهي عن املنكر للخالل �ص 57و�سك���ت عنه الألباين يف حترمي �آالت الطرب
�ص .103
( ((9ينظر :امل�سائل الفقهية من كتاب الروايتني والوجهني .140/3
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وبه قال ال�شافعية( ،((9وهو رواية عن الإمام �أحمد(.((9
وجهة هذا القول:
اح
�أن لل���دف وجهاً يف الإباحة بدليل قوله �ص���لى اهلل عليه و�س���لم�" :أَ ْع ِل ُنوا هذا ال ِّن َك َ
وف"( ،((9وقوله �ص���لى اهلل عليه و�س���لم ـ :
الد ُف ِ
َو ْاج َع ُلو ُه يف المْ َ َ�س���اجِ دِ َوا�ضرْ ِ بُوا عليه ِب ُّ
" َف ْ�ص ٌ
���ل بني الحْ َ َ
اح"( ،((9و�إذا كان له وجه يف
�ل�الِ َوالحْ َ َر ِام ُّ
الد ُّف َوال�صَّ ْ
���و ُت يف النِّ��� َك ِ
الإباحة مل يجز �إتالفه قيا�ساً على الأوتار فهي ت�صلح ُّ
للط ْن ُبو ُر( ،((9ولغريه من املباحات،
ويحرم �إتالفها(.((9
الرتجيح:
بالت�أمل فيما ذهب �إليه الفريقان ،و�أدلتهما يتبني واهلل �أعلم �أن القول ب�إباحة الإتالف
ينظ���ر �إلى ما يف الدف من وجه حم���رم ،والقول بالتحرمي ينظر �إل���ى ما فيه من وجه
مباح؛ لذلك فالذي يرتجح �أن حكم الإتالف ينبني على احلالة التي �أُتلف فيها الدف،
ف����إن كان �إتالفه على حال ي�س���تعمل فيه الدف على وجه مب���اح؛ ك�رضبه يف عر�س �أو
( ((9ينظر :نهاية املحتاج .169/5
( ((9ينظر :امل�سائل الفقهية من كتاب الروايتني والوجهني  ،141 ،140 ،139/3الأمر باملعروف والنهي عن املنكر للخالل
����ص .58فق���د ورد ع���ن جَ ْع َف���ر َقا َل� ( :سَ �أَ ْل ُت �أَبَا َع ْب��� ِداللهَّ ِ َعم َّْن َك�سَ َر ُّ
الط ْن ُب���ورَ ،وَا ْل َع ْودَ ،و َّ
َالط ْب َلَ ،فلَ ْم َي��� َر َعلَ ْي ِه َ�ش ْي ًئاِ ،قي َل
َل��� ُه :ال���د ُُّّف؟ َف��� َر�أَى �أَ َّن ال���د َُّّف لاَ ُي ْع َر ُ�ض َل��� ُه )( .امل�سائل الفقهية من كتاب الروايتني والوجه�ي�ن  ،141 _ 140/3الأمر
باملعروف والنهي عن املنكر للخالل �ص.) 58
الط ْن ُب���ورَ�َ ،أ ْو م ُْ�س ِك ًراَ ،علَ ْي��� ِه فيِ َذ ِل َك َ�ش ْ���يءٌ؟ َقا َل �أبُوَ
الط ْب��� َل�َ ،أ ْو ُّ
وع���ن �إِ ْ�سحَ ���ا َق َق���ا َل� ( :سَ �أَ ْل ُ���ت �أَ َب���ا َع ْب ِداللهَّ ِ ع َِن الرَّجُ ���لِ َ ،ي ْك ِ�س ُر َّ
َع ْب ِداللهَّ ِ  " :ا ْك ِ�س ْر َه َذا ُك َّل ُهَ ،و َليْ�سَ َي ْل َزم َُك َ�ش ْيءٌُ ،ق ْل ُت َل ُهَ :فالد ُُّّف؟ َوفيِ َمو ِْ�ض ٍع � ِآخ َر ُق ْل ُت :الد ُُّّف ا َّل ِذي َي ْلعَبُ ِب ِه ال�صِّ ْبيَا ُن؟
َقا َل :الد ُُّّف ال ُيع ِْج ُب ِني َك ْ�س َر ُه )( .امل�سائل الفقهية من كتاب الروايتني والوجهني  ،141/3الأمر باملعروف والنهي عن
املنكر للخالل �ص.)58 :
(� ((9سبق تخريجه �ص .10
(� ((9سبق تخريجه �ص .11
(ُّ ((9
الط ْن ُب���ورُ :فار ِِ�س ٌّ���ي ( ُم َعرَّبٌ ) د َِخي ٌل ،وهو �آ َلة م���ن �آالت ال ّلعب وَال َّلهْو والطرب َذات عنق و�أوتار ( .تاج العرو�س،438/12
ل�سان العرب  ،504/4املعجم الو�سيط  ،567 /2معجم لغة الفقهاء �ص.)293 :
( ((9ينظر :امل�سائل الفقهية من كتاب الروايتني والوجهني .142 – 141/3
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عيد ،فيحرم ذلك.
و�إن كان �إتالف���ه على حال ي�س���تعمل فيه ال���دف على وجه حمرم؛ ك�ض���ـربه للتلهي
ونحوه ،فيباح ذلك ،وهذا القول هو الذي جتتمع عليه الأدلة.

املبحث ال�ساد�س� :ضمان الدف
�إذا �أُتلف الدف ،فقد اختلف العلماء يف وجوب �ضمانه على قولني:

القول الأول :يجب �ضمان الدف.
وبه قال �أبو حنيفة( ،((9ونُ�س���ـب هذا القول �إلى حممد و�أبي يو�س���ف من احلنفية(،((9
وهو مقت�ض���ى قول املالكية ،حيث قالوا بقطع يد �س���ارق الدف �إن بلغ الن�ص���اب(،((10
والزم القطع عندهم ال�ض���مان؛ لأن ال�سارق عندهم ي�ض���من قيمة امل�رسوق �إذا تخلف
القطع ل�سبب ما(.((10
و�إلى هذا ذهب ال�شافعية( ،((10وهو رواية عن الإمام �أحمد(.((10
�أدلة هذا القول:
( ((9ينظ���ر :اجلام���ع ال�صغري  ،380/1بدائع ال�صنائع  ،144/5االختيار ،74/3تبيني احلقائق  ،217/5درر احلكام ،250/7
البحر الرائق  ،142/8جممع ال�ضمانات  ،316/1جممع الأنهر .97/4
َ
وال تعار����ض ب�ي�ن ق���ول �أبي حنيفة ب�إباحة الإت�ل�اف ووجوب ال�ضمان ،قال يف تبيني احلقائ���ق َ ( :217/3وي َِجبُ ك ْ�س ُرهَا ِع ْن َد
�أبي حَ ِني َف َة ـ ر َِح َم ُه اللهَّ ُ ـ َو�إِ ْن كان ي َِجبُ َّ
الح َي ِتهَا ِل َغيرْ ِ ال َّل ْه ِو ).
ال�ضمَا ُن على المْ ُ ْت ِل ِف ِبا ْع ِتبَا ِر �صَ ِ
ع�ص َي ِة بحيث ي َْ�ضم َُن ِقي َم َت ُه ُد ًّفاً ي َ
ُو�ض ُع ِفي ِه القطن.
و َعلَى َقوْلِ �أَ ِبي حَ ِني َف َة ي َْ�ضم َُن ِقيمَة الدف �صَ الحِ َ اً ِلغ ِري المْ ِ
( ((9ينظ���ر :تبي�ي�ن احلقائ���ق  ،238/5البناي���ة  ،271 / 11درر احل���كام  ،251/7البح���ر الرائ���ق  ،142/8جمم���ع ال�ضمان���ات
 ،317/1جممع الأنهر .98/4
(� ((10أي ن�صاب القطع.
( ((10ينظر :بداية املجتهد � ،452/2شرح الزرقاين على خليل .107/8
( ((10ينظر :مغني املحتاج  ،285/2حوا�شي ال�شرواين  ،28/6نهاية املحتاج .169/5
( ((10ينظ���ر :الف���روع  ،392/4الآداب ال�شرعي���ة  ،196 /1الإن�ص���اف  ،248/6ك�ش���اف القن���اع � ،133/4ش���رح منتهى الإرادات
 ،333/2ك�شف املخدرات  ،494/2مطالب �أويل النهى .96 /4
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� -1أن الدف مباح( ،((10فال مانع من اعتبار ماليته ،و�إذا �صح كونه ما ًال ف�إنه ي�ضمن.
يجاب عنه :ب�أن الدف لي�س مباحاً من كل وجه ،فهو مما يحرم �رضبه للتلهي.
� -2أنه لو قيل بتحرمي الدف ف�إن عينه لي�ست مبحرمة؛ لأنه ي�صلح لالنتفاع به من وجه
�آخر غري اللهو ،فال تبطل قيمته لأجل اللهو ،قيا�ساً على الأمة املغنية ،ف�إن ال�ضمان يجب
فيها غري �صاحلة للغناء(.((10

القول الثاين :ال يجب �ضمان الدف.
وبه قال حممد و�أبو يو�سف من احلنفية( ،((10وهو رواية عن الإمام �أحمد(.((10
�أدلة هذا القول:
� -1أَ َّن الدف ُم َع ٌّد ِل ْل َم ْع ِ�صيَةَِ ،فيَ ْ�سق ُُط تَق َُّو ُم َه؛ قيا�ساً على َالخْ َ ْم ِر(.((10
يجاب عنه :ب�أن القيا�س مع الفارق؛ لأن اخلمر حمرمة لعينها بخالف الدف.
� -2أن فعل متلف الدف م�أذون به �رشعاً لقوله �صلى اهلل عليه و�سلم" :من َر�أَى ِم ْن ُك ْم
ُم ْن َك ًرا َف ْليُ َغيرِّ ْ ُه بيدهَ ،ف�إِنْ مل َي ْ�س��� َتطِ ْع َف ِبل َِ�س���ا ِنهَِ ،ف�إِنْ مل َي ْ�س��� َتطِ ْع َف ِب َق ْل ِبهَِ ،و َذل َِك �أَ ْ�ض��� َع ُف
الإِميَانِ "( ،((10ولو �أتلفه ب�إذن الإمام �أو القا�ضي مل ي�ضمن ،فب�إذن ال�رشع �أولى(.((11
�أجيب عنه بجوابني:
الأول� :أن الأم���ر باملعروف باليد �إمنا يجب على �أويل الأمر لقدرتهم عليه ،و�إذا فعله
( ((10ينظر :ك�شاف القناع � ،133/4شرح منتهى الإرادات  ،333/2ك�شف املخدرات .494/2
( ((10ينظر :االختيار ،74/3تبيني احلقائق  ،238/5البناية  ،271/ 11درر احلكام  ،251/7البحر الرائق .142/8
( ((10ينظ���ر :اجلام���ع ال�صغ�ي�ر  ،381/1بدائع ال�صنائع  ،144/5االختيار ،74/3تبي�ي�ن احلقائق  ،217/5البناية ،271/11
درر احلكام  ،251/7البحر الرائق  ،142/8جممع ال�ضمانات  ،316/1جممع الأنهر .98/4
( ((10ينظر :الفروع  ،392/4الآداب ال�شرعية  ،196 /1الإن�صاف  ،248/6مطالب �أويل النهى .96 /4
( ((10ينظر :االختيار ،74/3تبيني احلقائق  ،217/5درر احلكام  ،251/7البحر الرائق  ،142/8جممع الأنهر .98/4
(� ((10أخرجه م�سلم ،يف �صحيحه ،يف كتاب الإميان ،باب َبيَانِ َكوْنِ ال َّنه ِْي عن المْ ُ ْن َك ِر من الإِميَانِ  .حديث (.69/1 )49
( ((11ينظر :االختيار ،74/3تبيني احلقائق  ،217/5البحر الرائق .142/8
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غريهم بغري �إذنهم لزمهم ال�ضمان(.((11
و ُي���ر ّد عليه :ب�أن القول ب�أن التغيري باليد خا�ص بال�س���لطان ال دلي���ل عليه من كتاب �أو
�س��� ّنة ،بل احلديث ال�سابق يرده فقد ن�ص على وجود القدرة دون �إذن ال�سلطان ،فالتغيري
باليد مع القدرة عليه م�رشوع لكل م�سلم ما مل يرتتب على ذلك مف�سدة �أكرب من املنكر؛
مراعاة لقواعد ال�رشع(.((11
والث���اين� :أن الأمر باملعروف والنهي عن املنكر ميكن ح�ص���وله بغري الإتالف؛ ك�أخذ
الدف(.((11

الرتجيح:
ال���ذي يظهر واهلل �أعلم بع���د ت�أمل القولني و�أدلتهما� ،أن وجوب ال�ض���مان مبني على
يع���د ما ًال ،وال يقبل
املالية( ،((11وحمل ال�ض���مان هو ما َق ِبل املعاو�ض���ة ( ،((11والدف ال ّ
املعاو�ض���ة يف كل حال( ،((11وعليه �إن كان ا�س���تعمال الدف يف املباح وجب �ض���مانه،
و�إن كان يف املحرم فال �ض���مان ،وقبول الدف لالنتفاع من وجه �آخر �سوى اللهو ـ ك�أن
ي�ستعمل الدف ظرفاً للأ�شياء ـ ال يثبت به وجوب ال�ضمان ،ل�سقوط حرمته؛ حيث �صار
جزءاً من الدف.
ق����ال ابن القيمَ ( :و�أَ َّما َق ُب ُ
ِل�ص����و َر ِة لجِ َ ْع ِل���� ِه �آنِيَ ًة ،فَال َي ْث ُب ُت ِب ِه
ول َما ف َْوقَ الحْ َدِّ المْ ُ ْبطِ ِل ل ُّ
ال�ض َمانِ  ،ل ُِ�س����ق ِ
ُوط ُح ْر َم ِتهَِ ،ح ْي ُث َ�صا َر ُج ْز َء مْال ُ َح َّر ِم� ،أَ ْو َظ ْر ًفا لَ ُه ( ،)...فَال
وب َّ
ُو ُج ُ
( ((11ينظر :البناية .271 / 11
ً
( ((11كقاعدة �إذا تعار�ضت مف�سدتان روعي �أعظمهما �ضررا بارتكاب �أخفهما ( .ينظر القاعدة يف القواعد البن رجب .) 281/1
( ((11ينظر :تبيني احلقائق  ،238/5البحر الرائق .142/8
( ((11ينظر :تبيني احلقائق .217/5
( ((11ينظر :الطرق احلكمية �ص .231
( ((11كما �سبق يف حكم بيع الدف �ص .14
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���ب �أَنَّ ِل ْل ُم َجا َو َر ِة تَ ْ�أ ِث ًريا فيِ اال ْم ِت َه����انِ
َر ْي� َ

َو ِالإكْ َر ِامَ ،و َق ْد َق َ
ال تَ َعالَى :ﮃﯦﯧﯨ

ﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲ ﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺ

ﯻﯼﯽﯾﯿ ﮂ(َ ) ...( ((11ف�إِ َذا كَانَ َه َذا فيِ المْ ُ َجا َو َر ِة المْ ُ ْن َف ِ�ص���� َل ِة َف َك ْي َف ِبالمْ ُ َجا َو َر ِة
ا َّلتِي َ�ص����ا َر ْت ُج ْز ًءا م ِْن َ�أ ْج َزاءِ المْ ُ َح َّر ِم�َ ،أ ْو لَ ِ�صي َق ًة ِبهِ؟ َوتَ�أْ ِث ُري الجْ ِ َوارِ ثَا ِب ٌت َع ْق ًال َو�شرَ ْ ًعا
َو ُع ْر ًفا)(.((11

املبحث ال�سابع :الو�صية بالدف
�إذا �أو�ص���ى امرئ ب���دف( ((11لفالن من النا����س بعد موته ،ف�إن فعله مباح ،وو�ص���يته
�صحيحة ،وهذا مقت�ضى قول �أبي حنيفة ،حيث اعترب مالية الدف( ،((12و�رشط املو�صى
به عند احلنفية �أن يكون ما ًال �أو منفعة(.((12
وهو ظاهر قول املالكية؛ حيث قالوا ب�ص���حة الو�صية بكل ما َي ْق َب ُل المْ ِ ْل َك( ،((12والدف
لي�س مبحرم العني فيَ ْق َب ُل المْ ِ ْل َك .و�إلى هذا القول ذهب ال�شافعية( ،((12واحلنابلة(.((12
وا�ستدلوا لذلك بورود ال�رشع ب�إباحة ال�رضب به يف املناكح(((12؛ كما يف قوله �صلى اهلل
(� ((11آية (  ) 140من �سورة الن�ساء.
( ((11ينظر :الطرق احلكمية �ص .232 - 231
( ((11قي���ده الفقه���اء بال���دف املب���اح ،وبع�ضهم �سماه ال���دف العربي( .احلاوي الكبري  ،239/8املب���دع  .) 55/6وهو املق�صود
بالدف ا�صطالحاً.
( ((12ينظر :تبيني احلقائق  ،238/5درر احلكام .251/7
( ((12ينظر :حتفة الفقهاء  ،208/3بدائع ال�صنائع  ،352/7درر احلكام .494/8
( ((12ينظر :جامع الأمهات �ص ،543الذخرية  ،29 /7التاج والإكليل .368/6
( ((12ينظ���ر :احل���اوي الكب�ي�ر  ،239/8رو�ض���ة الطالبني � ،156/6أ�سن���ى املطالب  ،46/3البيان يف مذه���ب الإمام ال�شافعي
.258/8
( ((12ينظر :املغني  ،153/6املبدع  ،55/6ك�شاف القناع .372/4
( ((12ينظر :احلاوي الكبري  ،239/8البيان يف مذهب الإمام ال�شافعي  ،258/8املغني .153/6
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وف"(.((12
الد ُف ِ
اح َو ْاج َع ُلو ُه يف المْ َ َ�ساجِ دِ َوا�ضرْ ِ بُوا عليه ِب ُّ
عليه و�سلم�" :أَ ْع ِل ُنوا هذا ال ِّن َك َ

املبحث الثامن :القطع ب�سرقة الدف
ميكن ت�صنيف �أقوال الفقهاء يف حكم قطع يد �سارق الدف �إن بلغ ن�صاب القطع �إلى
قولني:

القول الأول :ال تقطع يد �سارق الدف.
وبه قال �أبو حنفية ،و�صاحباه حممد و�أبو يو�سف(.((12
�أدل���ة هذا القول :اختلف دليل �أبي حنيفة عن دليل �ص���احبيه؛ الختالفهم يف وجوب
�ضمان الدف على متلفه ،وقد �سبق(.((12
دلي���ل �أبي حنيفة� :أن �ص�ل�احية الدف ل َّل ْه ُو �أَ ْو َرثَت ُ�ش��� ْب َه ًة؛ �إذ �إن �آخِ َذه َي َت�أَ َّو ُل ب�أخذه
ال َّن ْه َي عن المْ ُ ْنكِ ِر ،وهذه �شبهة كافية ِل َد ْرءِ الحْ َدِّ عنه(.((12
دليل �أبي يو�س���ف وحممدَّ � :أن الدف ال قِي َم َة له؛ لأنه ممَِّا ال َي َت َم َّو ُلَ ،و ِل َه َذا ال َي ْ�ض��� َم ُن
ُم ْت ِل ُف َه ،وما لي�س مبال ال قطع ب�رسقته(.((13
يجاب عنه� :أن اال�ستدالل هنا ينبني على القول بعدم مالية الدف ،وهو حمل نزاع.

القول الثاين :يجب قطع يد �سارق الدف.
وبه قال املالكية( ،((13وهو مقت�ض���ى قول ال�ش���افعية؛ فقد ذهب���وا �إلى وجوب القطع
(� ((12سبق تخريجه �ص .10
( ((12ينظر :فتاوى ال�سغدي  ،651/2املب�سوط  ،154/9بدائع ال�صنائع  ،68/7البحر الرائق  ،60-59/5الفتاوى الهندية
.177/2
( ((12ينظر� :ص .28 _ 27
( ((12ينظر :املب�سوط � ،154/9شرح فتح القدير  ،371/5تبيني احلقائق  ،217/3البحر الرائق  ،60/5العناية .371/5
( ((13ينظر :املب�سوط  ،154/9بدائع ال�صنائع � ،68/7شرح فتح القدير  ،372/5تبيني احلقائق  ،217/3العناية .371/5
( ((13ينظر :املنتقى �شرح املوط�أ  ،157 /7البيان والتح�صيل  ،236 /16الذخرية  ،153/12منح اجلليل .305/9
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ب�رسقة �آلة اللهو �إن بلغ مك�رسها الن�صاب( ،((13والدف �أولى(.((13
وهو �أي�ض���اً ظاهر قول احلنابلة؛ فقد قالوا بقطع يد �س���ارق طبل احلرب( ،((13والدف
مثله و�أولى.
�أدلة هذا القول:
� -1أن ال�سارق �رسق ن�صاباً من حرزه ،فالدف مال بدليل �أنه يقوم على متلفه ،واملال
يقطع ب�رسقته(.((13
يجاب عنه :مبا �سبقت الإجابة به من �أن اال�ستدالل هنا مبحل النزاع؛ �إذ �إن �أبا يو�سف
وحممد من احلنفية ال يقوالن مبالية الدف(.((13
� -2أن الرخ�صة قد وردت يف اللعب بالدف يف العر�س والعيد(.((13
يجاب عنه� :أن هذا الدليل مبني على القول مبالية الدف ،وهو حمل نزاع كما �س���بق
يف الإجابة عن الدليل الأول.

الرتجيح:

مم���ا ال يخف���ى �أن كون امل��س�روق ما ًال متقوماً م���ن �رشوط وجوب قطع يد ال�س���ارق
(((14
التي اتف���ق عليها فقهاء املذاهب الأربعة من احلنفية( ،((13واملالكية( ،((13وال�ش���افعية

( ((13ينظ���ر :كفاي���ة الأخي���ار � ،484/1أ�سنى املطالب  ،139/4فتح الوه���اب  ،278/2حا�شية البجريمي على منهج الطالب
.294/4
( ((13ويكون بلوغ الن�صاب يف �سرقة الدف بقيمته �صحيحاً ال مك�سراً ؛ للرتخي�ص ب�ضربه يف �أحوال ن�ص ال�شرع عليها.
( ((13ينظر� :شرح الزرك�شي � ،131/3شرح منتهى الإرادات  ،369/3مطالب �أويل النهى  ،230/6منار ال�سبيل .342/2
( ((13ينظر :كفاية الأخيار  ،484/1فتح الوهاب  ،278/2حا�شية البجريمي على منهج الطالب .294/4
( ((13ينظر قولهما يف :املب�سوط  ،154/9بدائع ال�صنائع .68/7
( ((13ينظر :املنتقى �شرح املوط�أ  ،157 /7البيان والتح�صيل  ،236 /16الذخرية .153/12
( ((13ينظر :حتفة الفقهاء  ،149/3بدائع ال�صنائع .69/7
ُ
َ
( ((13ينظر� :شرح اخلر�شي  ،93/8حا�شية العدوي على الكفاية  .431/2وزادوا� :أو �أن يكون امل�سروق حُ ًّرا ال َي ْع ِقل ِل ِ�صغ ِر ِه.
( ((14ينظر :حا�شية قليوبي  ،187/4حا�شية البجريمي على منهج الطالب .293/4
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واحلنابل���ة( ،((14والدف ،و�إن ُع َّد ما ًال ،و�إن قيل بجواز بيعه ومتلكه ،وما جاز بيعه ومتلكه
قطع به ،وما ال يجوز ال يقطع به� ،إال �أنه من جن�س املعازف التي ورد الوعيد على ال َّل ْه ِو
بها ،و�إمنا �أبيح اللعب به يف حدود �ض���يقة بيــّـنها ال�رشع ،وذلك كله ُ�ش��� ْب َه ًة ُيدر�أ بها حد
القطع ،واحلدود �إمنا تدر�أ بال�شبهات ـ واهلل �أعلم ـ

املبحث التا�سع� :شهادة ال�ضارب بالدف
اتفق فقه���اء املذاه���ب الأربعة م���ن احلنفي���ة( ،((14واملالكي���ة( ،((14وال�ش���افعية(،((14
واحلنابلة( ((14على اعتبار املروءة يف عدالة ال�ش���اهد التي هي �رشط من �رشوط ال�شهادة،
ثم اختلفوا يف كون �رضب الدف يقدح يف املروءة بحيث تقبل �ش���هادة �ضارب الدف
�أو ترد ،وخالفهم يف ذلك على قولني:

القول الأول :تقبل �شهادة �ضارب الدف.
وهو قول احلنفية(.((14
وجهة هذا القول� :أن �رضب الدف لي�س مب�ست�ش���نع ،فال يخرم املروءة وتقبل �ش���هادة
�ضاربه(.((14
( ((14ينظر :الكايف يف فقه ابن حنبل  ،179/4املغني .96/9
( ((14ينظر :البحر الرائق  ،91/7جممع الأنهر  ،278/3حا�شية ابن عابدين .160/7
( ((14ينظر :القوانني الفقهية  ،203/1التاج والإكليل  ،153/6مواهب اجلليل � ،152/6شرح اخلر�شي .177/7
( ((14ينظر :احلاوي الكبري  ،150/17رو�ضة الطالبني � ،232/11أ�سنى املطالب .347/4
( ((14ينظر :املغني  ،170/10الفروع � ،493/6شرح الزرك�شي .400/3
( ((14ينظر :بدائع ال�صنائع  ،269/6املحيط الربهاين  ،315/8ل�سان احلكام �ص.244
( ((14ينظر :بدائع ال�صنائع  ،269/6ل�سان احلكام �ص.244
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القول الثاين :ترد �شهادة �ضارب الدف �إن داوم عليه(.((14
وهو ظاهر قول املالكية؛ فقد قالوا برد �ش���هادة مدم���ن اللعب باحلمام ( ،((14و�رضب
الدف مثله.
وبهذا القول قال ال�شافعية( ،((15واحلنابلة(.((15
وجهة هذا القول� :أن �رضب الدف �إما مع�صية ،و�إما دناءة ت�سقط املروءة ،فرتد �شهادة
�ضاربه(.((15

الرتجيح:
بالنظر يف الأقوال ووجهة كل قول يظهر �أن القول بر ّد �ش���هادة �ض���ارب الدف مبني
على القول ب�أن �رضب الدف خارم للمروءة.
واملروءة كما ف�سـرها الفقهاء ا�ستعمال ما يجمله ويزينه ،وجتنب ما يدن�سه وي�شينه(.((15
ومرجع هذا للعرف والعادة ،وعلى ذلك ف�إن ال�ش���هادة تر ّد ب�رضب الدف �إن تعارف
النا�س على �أن ذلك خارم للمروءة ،و�إال مل ترد ،وهذا يختلف بح�سب الأمكنة والأزمنة
واهلل �أعلم.

ا�ص ؛ في ُْ�س َت ْق َب ُح من َ�ش ْخ ٍ�ص َق ْد ٌر ال ي ُْ�س َت ْق َب ُح من َغيرْ ِ ِه
( ((14املرجع يف املداومة عند �أ�صحاب هذا القول هي ا ْلعَا َد ِة وَال ُّأ�ش ُخ ِ
َو ِللأَ ْم ِك َن ِة وَالأَ ْز ِم َن ِة فيه َت�أْ ِثريٌ ( .ينظر :رو�ضة الطالبني � ،230/11أ�ســنى املطالب  ،348/4مغني املحـتـاج .) 432/4
( ((14ينظر :مواهب اجلليل � ،153/6شرح الزرقاين على خليل � ،159/7شرح اخلر�شي .178/7
( ((15ينظر :املهذب  ،327/2رو�ضة الطالبني � ،230/11أ�سنى املطالب  ،348/4حا�شية ال�شرواين .226 /10
( ((15ينظر :الكايف يف فقه ابن حنبل  ،526/4املبدع .229/10
( ((15ينظر :املرجعني نف�سيهما.
( ((15ينظر :حا�شية ابن عابدين � ،160/7شرح اخلر�شي � ،178/7أ�سنى املطالب � ،347/4شرح الزرك�شي .337/7
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العدد | |64رجب 1435هـ

اخلامتة
ّ
وج���ل بنعمة �إمتام هذا البحث ،ف����إين �أحمده تعالى؛ �إذ
عز
بعد �أن تف�ض���ل علي اهلل ّ
بحم���ده تتم ال�ص���احلات ،و�أبني النتائ���ج التي خرجت بها من ه���ذا البحث ،وهي على
النحو التايل:
 -1الدف هو املدور امل ُ َغ�شَّ ���ى بجلد من وجهة واحدة ال من جهتنيَ ،و ُي ْع َر ُف ِب َّ
الطا ِّر،
َو ُيق ُ
َال له �أي�ضاً :ا ْلغِ ْربَ ُال.
وال �أوتار فيه �أو جر�س ،وال �صال�صل �أو �رصا�رص �أو جالجل �أو حلق �أو �صنوج؛ وهي
الدوائر العرا�ض التي ت�ؤخذ من �صفر وتو�ضع يف خروق دائرة الدف ،فيكون فيها زيادة
�إطراب.
� -2أن الأ�ص���ل بالدف التحرمي ،و�إباحته يف العيد والعر�س �إمنا هو ا�س���تثناء من �أ�صل
التحرمي.
� -3أن���ه يب���اح بيع الدف �إن جرت عادة النا�س يف زمن م���ن الأزمان على االنتفاع به
يف �أوج���ه املباح فقط ك�رضبه لعر�س وعيد ،ويح���رم بيعه �إن تعارف النا�س يف زمن من
الأزمان على االنتفاع به على وجه حمرم.
� -4أن ��ض�رب الدف على وجه مب���اح منفعة معلومة مباحة مق�ص���ودة؛ لذلك تباح
�إجارة الدف على هذا النحو ،و�أخذ الأجرة على �رضبه كذلك.
 -5وال���دف مم���ا ينتفع به مع بقاء عين���ه ،فتباح �إعارت���ه �إن كان االنتفاع به على وجه
مباح.
� -6أن حك���م الإتالف ينبني على احلالة الت���ي �أُتلف فيها الدف ،ف�إن كان �إتالفه على
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ح���ال ي�س���تعمل فيه الدف على وجه مب���اح ،فيحرم ذلك ،وال�ض���مان ينبني على حكم
الإتالف ،ف�إن �أبيح �إتالفه مل يجب �ضمانه ،و�إن حرم �إتالفه وجب �ضمانه.
� -7أن الو�صية بالدف مباحة �صحيحة.
� -8أن الي���د ال تقط���ع ب�رسقة الدف ،و�إن ُع َّد ما ًال ،و�إن قي���ل بجواز بيعه ومتلكه؛ لأنه
م���ن جن�س املعازف التي ورد الوعيد على ال َّل ْه ِو بها ،وذلك ُ�ش��� ْب َه ًة ُيدر�أ بها حد القطع،
واحلدود �إمنا تدر�أ بال�شبهات واهلل �أعلم.
ع���د الفعل من املروءة �أو خارم للم���روءة ،وعليه ف�إن
� -9أن الع���رف هو املرجع يف ّ
�شهادة �ضارب الدف تُر ُّد �إن تعارف النا�س على �أن �رضب الدف من خوارم املروءة.
هذا واهلل �أعلم و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد و�آله و�صحبه.
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