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   بسم هللا الرحمن الرحيم
  غذا وخوراک 

 امير المومنين حضرت عمر
 

که نيازمندترين شخص در ،چنان بود (رض) المومنين حضرت عمر  روضع خوراک امي
  کرد! آن زمان به خوردن خوراک ايشان رغبت نمی

امير  هفرمايند که غذای عمد می در يک روايتی )  رضحضرت ابو موسی اشعری (
  سه نوع از غذا تشکيل ميداد : را (رض) حضرت عمر المومنين 

 ت برنان ی ماليد ودر برخی از اوقابر آن روغن زيتون م در برخی از اوقات نان را 
و همرای نان خشک شير تازه را تناول می فرمودند ، و گاهی می ماليد ، روغن گوسفند

پخت  جوش داده و به ندرت گوشت تازه می هگوشت خشک کوبيد در برخی از اوقات 
  (طبقات ابن سعد.  ) 

نزد حضرت از عراق ،ميگويند :روزی چند نفر مهمان ازجمله حضرت جرير بن عبدهللا 
  مهمانی آمده بودند ،  ولی نتوانستند خوراک ايشان را بخورند.عمر به 
سفيدی حتى سيرت نويسان می نويسند که : ساده بود ،  حضرت عمر بی نهايت خوراک 
به علت خوراک ناموافق به مزاجش ، رنگش را به خاکستری تبديل کرده بود و رويش 

کرد و   اوضاع مردم تفقد میکرد و از احوال و  شب ها در کوچه و خيابان ها گشت می
داستان های شيرين تاريخی ابوالحسن ندوی (رحمه (اخذ شده از : .رسيد به داد آنان می 

  )1381هللا) ترجمه: عبدهللا تيموری انتشارات سنت تايباد 
  همچنان مورخين می نويسند:

آمد و عرض اش  الم غکه حضرت عمردر يکی ازروز ها مصروف غذا خوردن بود 
ايشان اجازه  تشريف اورده ،شما عتبه بن ابی فرق برای مالقات ا امير المومنين ! يکرد: 
با آمد و شريک غذا  دستر خوان و سر می خواهند . اورا  اجازه ورود  دادند ،اورود 

شد ولی نتوانست به طور کامل غذا بخورد، زيرا غذای خوب و لذيذی امير المومنين 
؟ نان پوخته ميگرديد  شده  يل ممکن نبود از آرد غربنبود، آنگاه اظهار داشت: مگر 

حضرت عمر رضی هللا عنه فرمود: آيا اين نوع غذا برای تمام مسلمانان ممکن است تهيه 
شود؟ وی گفت: البته همه مسلمانان شايد نتوانند تهيه کنند، حضرت عمر رضی هللا عنه 

زوهای) خودم را در دنيا به ها (و آر خواهيد که من تمام لذت فرمود: افسوس! شما می
  )کتاب (حکايات صحابه يا حماسه سازان تاريخ ( آخذ شده از : .برسانم  اتمام

  روزی اندکی روغن در گوشت ريخت و آن را پخت.   حضرت عبدهللا ابن عمر
صلی هللا  امتناع ورزيد و فرمود: من آنحضرت غذا از خوردن آن (رض) حضرت عمر

  شد، يکی را می ه هرگاه دو نوع خوراک نزد ايشان آورده میام ک را ديده عليه وسلم 
 بخشيد. می فقرا ومساکين خورد و ديگری را به 

  معاش حضرت عمرامير المومنين ازبين المال :
خليفه زمانيکه بحيث پيشۀ تجارت داشت و  قبل از امارت ،حضرت عمر رضی هللا عنه 

. او مردم را در معاشی تعيين نمودند ، برای او از بيت المال مسلمانان انتخاب گرديد 
کردم و حاال شما مرا مشغول  من کار تجارت می«مدينه گرد آورد و خطاب به آنان گفت: 
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مستمری  معاشمردم در تعيين مقدار » نموديد، اکنون بگوييد چگونه امرار معاش کنم؟
هللا عنه نيز در آنجا حضور داشت پيشنهادهای مختلفی ارائه کردند، حضرت علی رضی 

و ساکت نشسته بود. حضرت عمر خطاب رضی هللا عنه به وی گفت: نظر شما چيست؟ 
تان  مخارج شما و خانوادهمصارف واو اظهار داشت: آنچه به طور متوسط برای هزينه و 

همان تعيين شود. حضرت عمر رضی هللا عنه اين نظر را پسنديد و پذيرفت  ،کافی است
  قدار متوسط تعيين شد.و م

ای که حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت طلحه و حضرت زبير  يک بار در جلسه
حضرت عمر رضی هللا  معاشرضی هللا عنهم حضور داشتند، اين بحث مطرح شد که 

عنه از بيت المال افزايش يابد تا در تنگنا و حرج نباشد، ولی نتوانستند اين پيشنهاد را به 
  ضی هللا عنه عرضه نمايند.محضر حضرت عمر ر

المؤمنين حضرت حفصه رضی هللا عنها دختر ايشان رفتند و از طريق وی نظر  لذا نزد ام
حضرت عمر رضی هللا عنه را جويا شدند و اين را هم توصيه کردند که به حضرت 
عمر رضی هللا عنه گفته نشود که اين پيشنهاد را چه کسانی مطرح کرده اند. حفصه 

عنها نزد حضرت عمر رضی هللا عنه رفت و مسأله را با وی در ميان رضی هللا 
گذاشت، از طرح اين موضوع آثار خشم بر چهره حضرت عمر رضی هللا عنه نمايان شد 
و اظهار داشت: اين پيشنهاد را چه کسانی مطرح کرده اند؟ حفصه رضی هللا عنها گفت: 

عنه گفت: اگر اين افراد برايم اول بايد نظر شما معلوم شود، حضرت عمر رضی هللا 
شد، يعنی آثار تنبيه بر  هايشان متغير می شدند که چهره بودند، چنان تنبيه می معلوم می

ماند، آنگاه خطاب به حفصه گفت: تو بگو بهترين لباس پيامبر اکرم  هايشان باقی می چهره
ه آن حضرت صلی هللا عليه وسلم در خانه تو چه بود؟ وی گفت: دو تکه لباس رنگی ک

های نمايندگی  با وفود و هيئت ،صلی هللا عليه وسلم روزهای جمعه و يا هنگام مالقات
  پوشيدند. می

سپس فرمود: بهترين غذای آن حضرت صلی هللا عليه وسلم در خانه تو چه بود؟ وی 
گفت: نان جو، و ما يک بار مقداری روغن روی نان گرم جو ريختيم و آن حضرت 

سلم با اشتها و مزه خاصی آن را تناول فرمودند و به ديگران هم دادند. صلی هللا عليه و
خوابيد چه  باز اظهار داشت: بهترين بستری که آن حضرت صلی هللا عليه وسلم بر آن می

کرديم و در زمستان نصف آن را  بود؟ وی گفت: پارچه کلفتی که در تابستان زيرانداز می
داديم، آنگاه خطاب به حفصه رضی هللا عنها  پهن و نصف ديگر را روی خود قرار می

فرمود: ای حفصه! به آنان بگو که پيامبر اکرم صلی هللا عليه وسلم با طرز عمل خود 
  الگو و روشی را تعيين و مقرر فرمودند و بر اميد آخرت بسنده کردند.

هللا  کنم، مثال من و دو رفيق و يار من، (پيامبر اکرم صلی من نيز از ايشان پيروی می
عليه وسلم و حضرت ابوبکر صديق رضی هللا عنه ) مانند آن سه نفری است که به يک 
راه رفته باشند، نفر اول با توشه سفر به مقصد رسيد و نفر دوم با پيروی از نفر اول بر 

  همان راه رفت و به يار خود ملحق شد.
خود بر راه آنها برود، آنگاه نفر سوم شروع به حرکت کرده و اگر او بر روش يار پيشين 

به آنان ملحق خواهد شد و اگر برخالف راه و روشن آنان برود، هرگز به آنان نخواهد 
  رسيد ).
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اين حال کسی است که فرمانروايان بزرگ جهان از وی هراس داشتند و نام و ياد او 
ان خطبه ای داشتند؛ يک بار ايش انداخت، ببينيم چه زندگی زاهدانه لرزه بر اندام آنان می

فرمود، مشاهده شد که بر ازار ايشان دوازده قطعه پيوند زده شده است که يکی  ايراد می
خواهی کرد و علت  از آنها پيوند چرمی بود، يک بار برای نماز جمعه دير آمد و معذرت

  هايم را شسته بودم و ديگر لباسی نبود که بپوشم ). تأخير را نيز گفت:که لباس
  گويد:  ح میعبدالرحمان بن نجي

شتر ماده ی حضرت عمر(رض) رفتم ديدم مشغول دوشيدن  به خانهدر يکی از روز ها 
 .خويش بود 

   همچنان مورخين می نويسند :
چوچه شتر  در يکی از روز ها خادم امير المومنين رفت که شتروی را بدوشت ، ديد که 

شيرهای يکی از شتران بيت المال را شد تا غالم ناچار اش شير مادرش را چوشيده ،
   بدوشد وبه حضرت عمر  بياوريد .

حضرت عمر(رض) بعد از اين که شير را نوشيد، گفت: اين شير را از کجا آوردی؟ 
شير يکی از شتران بيت  طعم شير شتر خود را می شناخت ) .خادم گفت :(حضرت عمر

  المال است. 
در گفت: وای بر تو به من شعله آتش دادی تا بنوشم؟ سپس برايش حضرت عمر(رض) 

  نماز جماعت حالل بودن اين شير از مسلمان خواست .
مورخين ميگويند امير المومنين حضرت عمر (رض) در يکی از روز ها سخت مريض 

عسلی نداشت تا از در خانه اما او شد ، اطبا ء توصيه خوردن عسل را برايش نمودند ، 
جز اين که در بيت المال عسل وجود داشت. و حضرت عمر(رض) ناچار آن بخورد. 

توصيه بمن و اطباء خوردن عسل را مريض هستم روی منبر رفت و به مردم گفت: من 
دهيد که از عسل بيت المال مقداری بردارم. حاضرين به گريه  آيا اجازه می فرموده اند ،

ند و به يکديگر گفتند: خدا به حال افتادند و همه يکصدا موافقت خود را اعالم نمود
  .حضرت عمر(رض) رحم کند، او خلفای بعدی را به مشقت انداخت

 
 
 


