
العأراس     غير     في     والنساء     للرجال     الدّف     ُحـُكم

ًا لعباده شرع الذي لله الحمد حنيفا إبراهيم ملة قيما دين
. المشركين من كان وما

آله وعألى ، والخآرين الولين سيد عألى والسلما والصلةا
. الطاهرين الطيبين وأصحابه

:     بعد     أما
حول ونقاش حديث إخآواني بعض وبين بيني جرى فقد

ضرب لمسألة تطرقنا ثم ، للرجال الدفوف ضرب مسألة
. للنساء بالنسبة الدفوف

. ذلك بعد المختصر البحث هذا فكان
:     التوفيق     وبالله     فأقول

بين ما فصل:  والسلما الصلةا عأليه قوله ذلك في الصل
، وغيره أحمد رواه . بالدف الصوت والحراما الحلل
. اللباني وحسنه

ابن . رواه النكاح : أعألنوا والسلما الصلةا عأليه وقوله
. اللباني وحسنه ، وغيره حبان

أنها عأنها الله رضي عأائشة حديث من البخاري وروى
صلى الله نبي فقال النصار من رجل إلى امرأةا زّفـُت

فإن ؟ لهو معكم كان أما عأائشة : يا وسلم عأليه الله
. اللهو يعجبهم النصار

ّيعِّ عأن البخاري روى كما عأنه الله رضي ُمعّوذ بنت الّرب
غداةا  وسلم عأليه الله صلى النبي عألّي : دخآل قالت أنها
من قتل من يندبن بالدف يضربن وجويريات ، عألّي ُبني

في ما يعلم نبي : وفينا جارية قالت حتى بدر يوما آبائهن
، هكذا تقولي : ل وسلم عأليه الله صلى النبي فقال ، غد

.  تقولين كنت ما وقولي
ّيعِّ عأرس في كان إنما وهذا الله رضي ُمعّوذ بنت الّرب
. عأنها

وسأل أنكره صوتا استمعِّ إذا عأنه الله رضي عأمر كانو
بن معمر . رواه أقـُّره خآتان أو عأرس قيل فإن ، عأنه

. شيبة أبي وابن الجامعِّ كتاب في راشد



عأنه الله رضي الخطاب بن عأمر أن للبيهقي رواية وفي
ًا أو صوتا سمعِّ إذا كان : قالوا فإن ؟ هذا : ما قال ُدّفـُ

. صمت خآتان أو عأرس
رضي عأمر ُينكره الذي الصوت البيهقي رواية ففّسرت

.  الدّف صوت وأنه ، عأنه الله

مسعود ابن عألى دخآلت:  قال سعد بن عأامر وعأن
: أتفعلون فقلت تغنين جواٍر وعأندهما كعب بن وقرظة

؟ وسلم عأليه الله صلى الله رسول أصحاب وأنتم هذا
. رواه العرس عأند اللهو في لنا ُرخّآصِّ : إنه : فقال قال

. والحاكم شيبة أبي وابن النسائي

وديعة بن ثابت معِّ كنت قال أنه ربيعة بن عأمرو عأنو
: فقلت ، غناء صوت فسمعت عأرس في كعب بن وقرظة

عأند الغناء في لنا رخآصِّ قد : إنه فقال ؟ تسمعان أل
أبي ابن  رواه. نياحة غير من الميت عألى والبكاء العرس

. المستدرك في والحاكم شيبة

أي – الله عأبد أصحاب كان قال أنه النخعي إبراهيم وعأن
معهن الزفة في الجواري يستقبلون –  مسعود ابن

. شيبة أبي ابن . رواه فيشقونـُها الدف

في الدف ضرب : ( باب : قوله الفتح في حجر ابن قال
، وفتحها الدال ضم الدف في ) يجوز والوليمة النكاح
ضرب أي النكاح عألى ) معطوف : ( والوليمة وقوله
أن ويحتمل الخاص بعد العاما من وهو ، الوليمة في الدف
في يشرع الدف ضرب وأن ، خآاصة النكاح وليمة يريد

. كذلك الوليمة وعأند مثل الدخآول وعأند العقد عأند النكاح

مالك الماما  أي- : قال التمهيد في البر عأبد ابن وقال
عألى كان وقد ، به بأس ل العرس في ّالدف  : وضرب-

: حنيفة أبو . قال وسلم عأليه الله صلى الله رسول عأهد
ويأكل يقعد أن بأس فل لعبا فيها فوجد الوليمة حضر إذا

كان : إن الحسن بن محمد عأن الداري هشاما  وقال.
الليث  وقال. يخرج أن ّإلي فأحب به قتدىُي ممن الرجل

يشهدها فل واللهو بالعود الضرب فيها كان : إن سعد بن
الباب هذا في  : الصل- البر عأبد ابن  أي- عأمر أبو . قال



قال أصبغ بن قاسم حدثنا قال نصر بن سعيد حدثناه ما
قال عأفان حدثنا قال شاكر بن محمد بن جعفر حدثنا
قال جمهان بن سعيد خآبرنا قال سلمة بن حماد حدثنا
بن عألي أضافه رجل أن الرحمن عأبد أبو سفينة حدثنا

دعأونا : لو فاطمة فقالت طعاما له فصنعِّ طالب أبي
فدعأوه ، معنا فأكل وسلم عأليه الله صلى الله رسول
في قراما فرأى الباب عأضادتي عألى يده فوضعِّ فجاءه
ِلّي : فاطمة فقالت ، فرجعِّ البيت ناحية ، : الحقه ِلَع
لي ليس : إنه فقال ؟ الله رسول يا رجعك : ما له فقال

عأليه الله صلى الله رسول  كأن. مزّوقـُا بيتا أدخآل أن
َهـَُك قد وسلم نـُهيه ولتقدما ، تصاوير فيه بيت دخآول ِر
ًا الملئكة تدخآل : ل وقوله . تماثيل أو كلب فيه بيت
، دخآوله ينبغي فل البيت في كان إذا منكر كل وكذلك

عأن وسلم عأليه الله صلى  الله رسول لرجوع أعألم والله
تقدما وما ينكره مما البيت في رأى لما إليه ُدعِأَي طعاما
 عأنه نـُهيه

العرس طعاما هو الوليمة : طعاما اللغة أهل : قال وقال
. خآاصة والملك

الذن فهموا ما الصحابة أن – الله حفظك – ترى فأنت
 والختان النكاح غير في الدف ضرب في

ّدما وقد رخّآصَِّ وسلم عأليه الله صلى الله رسول أن تق
.  العرس عأند اللهو في

ُيشعر ( رخّآصِّ بـُ الصحابة فتعبير قبل المر بأن ) 
من الصحيحين في كما – محّرما أي – محظور الترخآيصِّ

عأليه الله صلى النبي أن عأنه الله رضي أنس حديث
قميصِّ في والزبير عأوف بن الرحمن لعبد رخّآصِّ وسلم

ّكٍة من حرير من . بـُهما كانت ح
إلى شكوا والزبير عأوف بن الرحمن عأبد : أن رواية وفي
لهما فأرخآصِّ القمل يعني وسلم عأليه الله صلى النبي

.  الحرير في

ًا وليست ، التحريم بعد تكون إنما هنا والّرخآصة ًا أمر مباح
.

. الرجال دون للنساء الدّف ضرب في هنا والرخآصة



فيها القوية : والحاديث – الله رحمه – حجر ابن قال
لعموما الرجال بهن يلتحق فل ، للنساء ذلك في الذن

. بهن التشبه عأن النهي

ُدّف ضرب يجوز فل وعأليه في إل للنساء ول للرجال ل ال
ّيات بل ، خآاصة للنساء ضربه يجوز فإنه النكاح إعألن ُبن لل
ّبر والتي "  " الجواري بـُ عأنهن عُأ

. الرجال دون للنساء بها ُرخّآصِّ ُرخآصـُة الدّف وضرب
ُيشعر ( رخّآصِّ بـُ الصحابة فتعبير قبل المر بأن ) 

تكون     إنما     هنا     والّرخآصة  –محّرما أي – محظور الترخآيصِّ
.     التحريم     بعد

تقدما شيء عأن إل الرخآصة لفظة تكون : ل حزما ابن قال
. منه التحذير

شاق لعذر شرع فما الرخآصة : وأما الشاطبي وقال
عألى القتصار معِّ المنعِّ يقتضي كلي أصل من استثناء
. فيه الحاجة مواضعِّ

: الصولية والفوائد القواعأد كتاب صاحب وقال
خآلف عألى ثبت : ما وشرعأا ، السهولة لغة والرخآصة

المحظور : استباحة . وقيل راجح لمعارض يشرعأ دليل
 الحاظر السبب قياما معِّ

السبب قياما معِّ لعذر شرع ما : الرخآصة المدى وقال
.  المحرما

معِّ الفعل عألى القداما جواز : هي القرافى وقال
.  . اهـُ متقاربة والمعانى ؛ شرعأا منه المانعِّ اشتهار

:  حكمي حافظ الشيخ قال
عأزمـُة وضدها===  لمعذرةٍا أصٍل في الذن والرخآصة

ُدـُتنعق بالصِل

ِم من يكن لم الدّف ضرب أن ترى – الله رعأاك  –فأنت َي ِش
!! الجواري أنـُش من هو بل ، الـُالرج

أو العرس وليمة أو بالعرس خآاص الدّف ضرب نوإ 
. الختان

:     وجوابها     ُشبهة



حديث من الصحيحين في ورد ماب البعض يستدل قد
عأليه الله صلى الله رسول ّعألي : دخآل قالت عأائشة
عألى فاضطجعِّ بعاث بغناء تغنيان جاريتان وعأندي وسلم

: وقال ، فانتهرني بكر أبو ودخآل ، وجهه وحّول الفراش
وسلم عأليه الله صلى النبي عأند الشيطان مزمارةا
. : دعأهما فقال السلما عأليه الله رسول عأليه فأقبل

يلعب عأيد يوما وكان ، فخرجتا غمزتـُهما غفل فلما
عأليه الله صلى سألت فإما والحراب بالدرق السودان

، : نعم فقلت ؟ تنظرين : تشتهين قال وإما ، وسلم
يا : دونكم يقول وهو ، خآده عألى خآدي وراءه فأقامني

. : نعم قلت ؟ ِ: حسبك قال مللت إذا  حتى. أرفدةا بني
بـُ البخاري الماما عأليه بّوب قد . وهذا : فاذهبي قال

) . العيد يوما والدرق الحراب ( باب

في رواية في ورد فقد للمخالف استدلل فيه فليس
وعأندي بكر أبو : دخآل قالت عأائشة عأن الصحيحين

النصار تقاولت بما تغنيان النصار جواري من جاريتان
: بكر أبو فقال ،   بمغنيتين     وليستا:  قالت.  بعاث يوما

عأليه الله صلى الله رسول بيت في الشيطان أمزامير
الله صلى الله رسول فقال ، عأيد يوما في وذلك ؟ وسلم
.  وهذا ، عأيدا قوما لكل إن بكر أبا : يا  وسلم عأليه

 يدل. بمغنيتين : وليستا عأنها الله رضي عأائشة فقول
ُيغنين أو الدفوف يضربن اللواتي الجواري تلك أن عألى

حرفة يكن لم الغناء أن كما ، شأنـُهن من ذلك يكن لم
ُكّن ولم ، لهن عأليهن ُتنفق ! أو الغرض لذلك ُيستأجرن َي

. الطائلة الموال

و:  الله رحمه تيمية ابن السلما شيخ قول عأليه يدلو
حال     بكل     منكر     هذا     الرجال     و     للنساء     مغنية     نصب     لكن

. و عأليه     العوض     أخآذ     وكذلك     ،     صنعتها     ليست     من     بخلف
. أعألم الله

عأليه الله صلى النبي عأن الصحيح : وفي أيضا وقال
إل باطل فهو الرجل به يلهو لهو : كل قال أنه وسلم
من فإنـُهن ، امرأته وملعأبة فرسه وتأديبه بقوسه رمية
، منفعة فيه ليس ما هو العأمال من  والباطل. الحق
، ينفعِّ ما عألى تصبر ل التي للنفوس فيه يرخآصِّ فهذا



التي الوقات في إليه يحتاج الذي القدر في الحق وهذا
ذلك ونحو الغائب وقدوما والعأراس العأياد ذلك تقتضي

يغنين كن اللواتي فهن والصبيان النساء نفوس وهذه ،
، وخآلفائه وسلم عأليه الله صلى النبي عأهد عألى ذلك في

بل فيهم ذلك يكن فلم الرجال وأما ، بالدف ويضربن
لتشبهه مخنثا المغنى الرجل ُيسّمون السلف كان

.  بالنساء

دين من بالضطرار عأرف قد : وبالجملة الله رحمه وقال
يشرع لم وسلم عأليه الله صلى النبي أن السلما
عألى يجتمعوا أن وزهادهم وعأبادهم أمته لصالحي
ضرب أو بالكف ضرب معِّ الملحنة البيات استماع

متابعته عأن يخرج أن لحد يبح لم كما ، الدف أو بالقضيب
المر باطن في ل والحكمة الكتاب من به جاء ما واتباع

رخآصِّ ولكن ، ّيـُّخاصِل ول لعامي ول ظاهره في ول
رخآصِّ كما ، ونحوه العرس في اللهو من أنواع في النبي

ّدف يضربن أن للنساء وأما ، والفراح العأراس في بال
ول بدّف يضرب منهم أحد يكن فلم عأهده عألى الرجال
: قال أنه الصحيح في عأنه ثبت قد بل بكف يصفق

المتشبهات ولعن ، للرجال والتسبيح ، للنساء التصفيق
. بالنساء الرجال من والمتشبهين ، بالرجال النساء من

ّدف والضرب الغناء كان ولما النساء عأمل من والكف بال
، مخنثا الرجال من ذلك يفعل من يسمون السلف كان

ّنـُثا المغنين الرجال ويسمون في مشهور وهذا ، مخ
عأنها الله رضى عأائشة حديث الباب هذا . ومن كلمهم

العيد أياما في عأنه الله رضى أبوها عأليها دخآل لما
به تقاولت بما تغنيان النصار من جاريتان وعأندها
أبمزمار:  عأنه الله رضي بكر أبو فقال بعاث يوما النصار

صلى الله رسول وكان ؟ الله رسول بيت في الشيطان
بوجهه مقبل عأنهما بوجهه معرضا وسلم عأليه الله

لكل نإف ، بكر أبا يا دعأهما:  فقال ، الحائط إلى الكريم
الحديث هذا ففي.  السلما أهل عأيدنا وهذا ، ًعأيدا قوما
وسلم عأليه الله صلى النبي عأادةا من يكن لم هذا أن بيان

مزمار الصديق سّماه ولهذا ، عأليه الجتماع وأصحابه
يوما بأنه ذلك معلل عأليه الجواري ّرـُأق والنبي ، الشيطان

جاء كما العأياد في اللعب في  لهم صِّّرخآُي والصغار ، عأيد
. فسحة ديننا في أن المشركون  ليعلم: الحديث في



من صواحباتـُها ويجئن بـُهن تلعب لعب لعائشة وكان
الجاريتين حديث في وليس ، معها يلعبن النسوةا صغار

والمر ، ذلك إلى استمعِّ وسلم عأليه الله صلى النبي أن
في كما ، السماع بمجرد ل بالستماع يتعلق إنما والنهى
منها يحصل بما ل الرؤية بقصد يتعلق إنما نهإف الرؤية

. . اهـُ الخآتيار بغير
يبلغنا فلم للرجال الرجال غناء أما و:  الله رحمه وقال

. – الله رحمه – كلمه  انتهى. الصحابة عأهد في كان أنه

: – الله رحمه – تيمية ابن السلما شيخ  قول:     ملحوظة
: قال أنه وسلم عأليه الله صلى النبي عأن الصحيح وفي

بقوسه رمية إل باطل فهو الرجل به يلهو لهو كل
. الحق من فإنـُهن ، امرأته وملعأبة فرسه وتأديبه
وليس ، أحدهما في أو الصحيحين في الحديث أن ُيشعر
، الصحيح الحديث في أنه يقصد الشيخ كان إن إل ، كذلك
. كذلك فهو

:     تنبيـُه
. بالغربال عأليه واضربوا ، النكاح : أعألنوا حديث
. الئمة من جمعِّ ضّعفه ، ضعيف حديث

: – الله رحمه – حجر ابن قال
، النكاح : أعألنوا قال وسلم عأليه الله صلى أنه روي

وابن الترمذي . رواه الدف أي بالغربال عأليه واضربوا
إلياس بن خآالد إسناده وفي عأائشة عأن والبيهقي ماجة
الترمذي رواية وفي ، أحمد قاله الحديث منكر وهو

وضعفه ، الترمذي قاله يضعف وهو ميمون بن عأيسى
حبان وابن أحمد روى . نعم الوجهين من الجوزي ابن

. النكاح : أعألنوا الزبير بن الله عأبد حديث من والحاكم
. انتهى

. المتناهية العلل في الجوزي ابن ضعفه كما
. الراية نصب في الزيلعي الحافظ وضعفه

ُيغني ّدما ما عأنه و . تق

. أعألم والله
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