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  لباس حضرت عمر (رض)!
  

رضی هللا عنه نيز درس و الهام  حضرت عمر المؤمنيناميروبخصوص نوع لباس لباس 
دهنده برای مسلمانان بود و هست. حضرت عمر (رض) در زمان خالفت وامارت 

وفقيرانه ای داشتند  بی نهايت ساده مطابق روايت اکثريت از سيرت نويسان زندگی خويش
 فرق و امتيازی اساسآ وجود نداشت. هيچ  شان نادار و فقيرواصحاب  که ميان او

عادات داشت که اگر لباس شان پاره  اوقات در بيشتر  حضرت عمر (رض) ميگويند
  زدند. می  نه پي خودش ميشود ، آنرا 

لباس از بيت جوره فقط دو  کيفيت لباس اميرالمؤمنين چنان بود که در تمام فصول سال 
   درشت .و آن هم از تکهء ضخيم تسليم می شد .المال 
گرديده است که :هرگاه لباس خود طوری واقعی (رض ) زندگی حضرت عمر در  عمالً 

  نشست، تا خشک شده آن را بپوشد. شست برهنه می  را می 
و می زد ، پينه خودش  آنرا شد، پاره می  لباس اش طوريکه در فوق متذکر شديم ،هرگاه

  در بسياری از اوقات پينه آن از پينه های جرمی می بود .
تعداد اين  لباس حضرت عمر (رض ) را شماريدند ،  هء تعداد پينه های سر شان يک بار
   به چهار ميرسيد، وتعداد پينه های تنبان شان به دوازده پينه ميرسيد. پينه ها

حضرت   المؤمنين امير  لباس پينه های فرمايد: يک بار من حضرت زيد ابن ثابت می
   رسيد.می پينه  لباس اش به هفده را شماريدم ، پينه های عمر (رض)

مورخين مينويسند :در يکی از روز ها ی جمعه زمانيکه حضرت عمر (رض) مصروف 
ايراد خطبه بود ، درازار که بر تن داشت دوازده پينه ديده ميشود که حتی يکی از پينه 

 .های آن از پينه جرمی بود 
ناوقت به مسجد تشريف حضرت عمر (رض) ميگويند در يکی از روز های جمعه 

ر منبر باال رفت اوآل از تاخير خود معذرت خواست ،وعلت تأخير خويش را اوردند، ب
  .هايم را شسته بودم و ديگر لباسی نبود که آن را تن ميگردم نيزذکر کرد وگفت:لباس

به بيت المقدس پيراهنی  خويش در سفر (رض) حضرت عمر می نويسند که :رخين مؤ
پاره شده بود، پيراهن ديگری  پشتاز جانب  ازکرباس به تن داشت که به علت کهنگی

بيت المقدس رسيد گفت: رئيس اين منطقه را صدا کنيد و  نزديک های نيز نداشت،وقتی به
  وقتی حاضر شد به او گفت: پيراهنی به من امانت دهيد و پيراهنم را بشوئيد و پارگيش را

   پينه زنيد .
اين چيست؟ گفتند: کتان است. گفت: کتانی برايش آوردند، از آنها پرسيد: از تيکه پيراهنی 

  کتان ديگر چيست؟ برايش توضيح دادند.
 آنان گفت :اين پيراهن زياد نرم است، به می افزايند:حضرت عمر (رض)  رخين مؤ

  شود. همان پيراهن من خوب است که عرق در آن جذب می
و وصله زده پيراهنش را کشيد و پيراهن ديگر بر تن کرد. بعد از اينکه پيراهن اش شسته 

  شد، دوباره پيراهن خودش را بر تن نمود.
  می افزايند: رخين مؤ
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آيند و تو  گفتند: امروز علمای يهود و نصارا برای مالقات شما می برايش مسلمانان
فرمود: ما از بدگفتن  خواهند نگريد، باز ما چه خواهيم گفت؟ احتماالبه ديدة حقارت را

   .لباس به ه اسالم عّزت بخشيده است نهخداوند ما را بکسی پروا نداريم. 
حضرت عمر (رض) مردی زاهد و از زينت و زيور   شک نيست که: در اين هيچ جای 

کرد، ولی در عين حال مرد آداب و از خانواده  دور و از تنعم و خوش گذرانی اجتناب می
 دانست چه رفتاری در کجا مناسب و چه گفتاری در چه خوب می  اشراف قريش بود،

  وقتی خوب و چه لباسی در چه هنگامی پسنديده است.
  ميگويند :

و  که از مهاجرين بودند در مسجد نبوی گرد آمده بودند روزی پنجاه نفر از صحابه کرام 
ياد زهد حضرت عمر فاروق(رض) در ميان آمد. آنگاه مشورت و مذاکره کردند که کسی 

رق و غرب نافذ است و وفود که سلطنت کسری و قيصر در قبضة اوست و حکمش در ش
 پينه بينند که به لباس او دوازده  آيند و او را در اين حال می عرب و عجم به محضرش می

زده شده است، او را بايد گفت که اين لباس را عوض کند و لباس خوب بپوشد که از 
ای به کار  شود و برای خوراک نيز نظم شايسته لباس خوب هم نوعی هيبت حاصل می

ه شود و برای هر وعده، سفرة کاملی پهن گردد و مهاجرين و انصاری که برای برد
  آيند در خوردن شرکت کنند. مالقات می

نمايد. باالخره مطرح اما کسی جرأت نکرد که اين پيشنهاد را به محضر اميرالمؤمنين 
در عين کرم هللا وجهه که  حضرت علی همه  در اين مورد متفق القول شدند که بايد :

با ايشان اين موضوع را  در جريان قرار  دهيم است ،  خسر حضرت عمر (رض)وخت 
بنآ همه نزد   دهد، در ميان قرار  ا حضرت عمر (رض)اين موضوع را ب تا ايشان ،

ميان گذاشتند ،حضرت  حضرت علی کرم هللا وجهه رفتند وموضوع را با ايشان در
من چنين  جريان مطلع يافت به صحابه کرام گفت:بعد از اينکه از  کرمه هللا وجهه علی

آنان موضوع را بحضور حضرت  کويم. به اّمهات المؤمنين بگوييد تا سخنی را به او نمی
  عمر (رض) مطرح نمايند.

عايشة صّديقه و حفصه  حضرت بی بی گويد: سپس مردم به محضر احنف بن قيس می
شه گفت: خوب است من به او هردو باهم در جايی جمع شدند. حضرت عاي رفتند ،

، اّمهات المؤمنين  صحابه پذيرد. اما با اصرار گويم. حضرت حفصه فرمود: نمی می
بعد از يک مقدمه موضوع را به امير تشريف بردند و  به نزد حضرت عمر هردو

  المومنين مطرح ساختند .
به  صحبت های بی بی عايشه وحضرت حفصه حضرت عمر (رض ) بعد از شنيدن 

ها را هم به گريه  را ياد کرده آن يه افتاد و تنگی معيشت آنحضرت صلی هللا عليه وسلمگر
ام! اگر مسيری  انداخت و فرمود بشنويد: من دو رفيق داشتم. آنان را در چه حالی ديده

  ها اختيار کنم دوستی ايشان نصيب من نخواهد شد. خالف آن
قدم باقی ماند و از  مصّمم و ثابت در ارادة خود همچنان (رض) باالخره، فاروق اعظم

  منحرف نگشت. هم  ای ، ذّرهنبوی و ابوبکر صّديقمسير سيرة 
  سيرت نويسان می نويسند :

شود، لذا حضور  روزی عمر بن الخطاب چشمش به لباس فاخری افتاد که فروخته می
يا رسول هللا! چه خوب است که اين لباس را بخری تا «رسول هللا آمد و عرض کرد: 
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ولی ». آيند و نيز در وقت نماز جمعه آن را بپوشی هنگام مالقات با نمايندگانی که می
دوزی طال داشت، آن حضرت از خريد آن امتناع فرمود(اين است  چون اين لباس مليله
ِ أَنَّ ُعَمَرس َرأَى ُحلَّةً ِسَيَراَء تَُباعُ َفَقالَ « متن حديث بخاری: َّY َيا َرُسوَل  َعْن َناِفعٍ َعْن َعْبِد

ِ لَِو اْبتَْعتََها، تَْلَبُسَها ِلْلَوْفِد إَِذا أَتَْوَك َواْلُجُمَعِة. َقاَل: إِنََّما َيْلبَُس َهِذِه َمْن الَ َخالَ  َّY َُق َله.«  
از اين روايت واضح است که حضرت عمر مرد آداب و پايبند رسول عمومی بود و 

ت با اشخاص بزرگ يا هنگام حضور در عقيده داشت که رئيس دولت در اوقات مالقا
  مجالس و مجامع بايد لباس مناسبی بپوشد.
به حضورش آمد، برآشفت و  قيمتی وفاخری همين عمر بود که چون والی يمن با لباس

امر کرد تا لباس ساده بپوشد. بار ديگر همان والی با مويی ژوليده و لباس کهنه و 
نامناسبی به حضور رسيد. حضرت عمر اين بار فرمود: مقصودم اين نبود که خود را به 

زنيت ده و ژنده پوش باش و نه خود را مانند زنان اين وضع ناپسند در آوری. نه ژولي
  نمايی .

رخين می نويسند : حضرت عمر (رض ) در طول خالفت خود هيچ وقت خيمة ؤم
ماندن   رسيد برای محفوظ مستقلی برای خود نداشت. در هنگام سفر هرگاه به منزل، می

سايه آن استراحت انداخت و در زير  از آفتاب يا باران، چادر يا پوست بر درختی می
نمود که سهم خودش مساوی  آمد، چنان تقسيم می کرد. هرگاه مال غنيمت از جايی می می

  مساوی باشد . با سهم ديگران
ميگويند روزی : چند چادری را که در اموال غنيمت بود، همه را در ميان مردم توزيع 

خطبه تشريف آورد،  کرد. و به هر نفر يک چادر داد. بعد از آن در روز جمعه که برای
از آن چادرها يکی را پوشيده و ديگری را ازار بسته بود. مردم اّطالع پيدا کرده بودند که 

شود. لذا حضرت سلمان فارسی (رض) برخاست و گفت:  آن جناب از انتقاد خوشحال می
ايد و خود دو چادر  شنويم زيرا به هريک از ما يک چادر داده ما خطبة شما را نمی

ايد. حضرت فاروق (رض) شنيد و تبسمی کرد و فرمود: من ازار کهنه خود را  هبرداشت
شدن انداختم و يک چادر از عبدهللا گرفتم. حضرت سلمان(رض)   شسته، برای خشک

  شنويم. گفت: بلی، ما اکنون خطبة شما را می
روزی چند چادر بين زنان مدينه تقسيم نمود. يک چادر بزرگ باقی ماند.  ميگويند :

شخصی گفت: يا اميرالمؤمنين اين چادر را به نواسه رسول هللا صلی هللا عليه 
  باشد. (يعنی دختر علی، ام کلثوم، بدهيد) که همسر شما می وسلم 

ای از زنان انصار بود.  صحابيه از جمله تر است.(اّم سليط فرمودند: نه! اّم سليط مستحق
  صحيح بخاری).برد ( درغزوة احد برای مردان با مشک آب می وی

همچنان باری ديگر چنين اتفاقی افتاد و مردم گفتند: اين را به صفيه دختر ابی عبيد، زن 
   پسرت (عبدهللا ابن عمر) بدهيد. باز همان پاسخ را داد. (فتح الباری)

  عظام مجهز بساز. امين اسالم برابر و به لباس صحابه هرا الهی ما را به 
   
  


