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 الملخص:

تعتبر األزياء وسيلة للتعبير عن المجتمعات اإلنسانية ودرجة تطورها.  فأنماط األلبسة وأذواقها ال تجسد جماليات المجتمع فحسب، بل 
 تجسد قيمه وأطره االجتماعية وأحواله االقتصادية وعاداته وأعرافه وتقاليده.  وتندرج دراسة األزياء التي عرفها اإلنسان ضمن سياق

الدراسات الحضارية؛ إذ أنها تتيح للخلف التعرف على أحوال السلف وقياس تطورهم الحضاري في ضوء المتغيرات الدينية والسياسية 
 واالقتصادية واالجتماعية.  

لم، وما إذا سوتعنى هذه الدراسة بالتعرف على األزياء في العهد النبوي، وعلى وجه التحديد ما كان يرتديه رسول هللا صلى هللا عليه و 
كانت هذه األزياء قد شهدت تحواًل في عهدي الخلفاء الراشدين واألمويين، وبخاصة في ظل حكم خلفاء بني أمية حيث اتسعت رقعة 

 الدولة وارتفعت مداخيلها وزاد تفاعلها بأمم وشعوب مختلفة، وهو ما سوف ينعكس على تطور ورقي األزياء المستعملة. 

 األزياء، الرجل، العهد النبوي، الخلفاء الراشدون، الخلفاء األمويون  كلمات مفتاحية:

 مقدمة:

تحمل كلمة اللباس في اللغة عدة معان، وتختلف تلك المعاني بحسب عالمات التحريك.  فالُلبس بالضم مصدر قولك: لست  
أن  األمر، أي خلطت عليه األمر.  في حينالثوب، وهي لفظة تدل على لبس الثياب.  وأما الَلبس بالفتح مصدر قولك: لبست عليه 

وله ق الِلبس بالكسر، مثل ِلبس الكعبة أو الهودج، فتفيد معنى لبس الثياب كما ورد أعاله.  وِلباُس الرجل: امرأته، وزوجها: ِلباُسها، ومنه
 () (. 178تعالى: }هن لباس لكم وأنتم لباس لهن{ )البقرة: 

؛ لجأ إليه اإلنسان منذ نشأته على وجه البسيطة لوقاية جسده من التقلبات المناخية وحمايته من واللباس حاجة إنسانية ال غنى عنها
األخطار الخارجية) (.  ولقد تأثر تطور اللباس على مّر العصور وكّر الدهور بمعطيات شتى، يأتي على رأسها: تبدل العوامل 

ة، ونشوء الحركات الدينية، وبروز التطورات التقنية في الغزل والنسج والحياكة الجغرافية، وتوفر المواد الخام، وقيام المبادالت التجاري
 والخياطة.

وإلى جانب ما تمثله المالبس من ضرورة إنسانية ملحة، فإنها اكتسبت فيما بعد وظيفة أخرى؛ تمثلت في التعبير عن الذات، وفي 
سترها عن اآلخرين لغايات دينية أو أخالقية أو لغيرها من الغايات، جذب انتباه الغير، وفي إبراز معالم الجسد الجمالية أو ربما 

 باإلضافة إلى دورها كوسيلة للتمييز بين فئات المجتمع المختلفة.

وتعتبر المالبس، مثل األطعمة والفنون والعمارة واآلداب والموسيقى، مرآة تعكس بصدق قسمات أي مجتمع وأحواله الثقافية وأوضاعه 
فأنماط األلبسة وأذواقها ال تجسد جماليات المجتمع فحسب، بل تجسد قيمه وأطره االجتماعية وعاداته وأعرافه وتقاليده، االقتصادية.  

 هذا فضاًل عن تصويرها للواقع االقتصادي) (.         

ا العصر نها تتيح ألبناء هذوإجمااًل، فإن دراسة األلبسة التي عرفها اإلنسان فيما مضى تندرج ضمن إطار الدراسات الحضارية؛ حيث أ
 من القراء تلمس المالمح الحضارية للمجتمعات اإلنسانية وتطوراتها في ضوء المتغيرات الدينية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية.  
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ى وجه لونظرًا لسعة هذه الموضوع وتشعبه، فإن هذه الدراسة سوف تكتفي بتسليط بعض الضوء على األزياء في العهد النبوي، وع
سة بالخصوص فيما يتعلق بلباس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، مرورًا بالخلفاء الراشدين، وانتهاًء بخلفاء بني أمية.  وبما أن أنواع األل
 االتي عرفها العرب في ذلك الوقت كثيرة للغاية، فإن الحديث عن كل األصناف سوف يتطلب جهدًا كبيرًا ويستهلك أوراقًا كثيرة، وهو م

 ال يحتمله بحث صغير مثل هذا؛ ولذا سوف نقصر الحديث على بعض أصناف اللباس التي عرفها الرجل في ذلك العصر.   

إن الهدف من هذه الدراسة يتلخص في التعرف على الكيفية التي كانت عليها األزياء في العهد النبوي، وما إذا كانت هذه األزياء قد 
لراشدين واألمويين، وبخاصة في ظل حكم خلفاء بني أمية حيث بلغت الدولة على أيامهم أقصى شهدت تحواًل في عهدي الخلفاء ا

اتساعها، وما صاحب ذلك التمدد من نمو في مداخيلها وزيادة في احتكاكها وتأثرها بالعناصر األجنبية، وهو ما نظنه سينعكس على 
 تطور ورقي األزياء المستعملة. 

هذا البحث ال يشكل فتحًا جديدًا في ميدان الدراسات التاريخية الحضارية؛ إذ سبقنا إلى الحديث عن  ومما هو جدير باإلشارة، فإن
األزياء في التاريخ اإلسالمي جمع من الباحثين .  ومهما يكن من أمر، فإن هذه الدراسة الحالية لن تخرج عن كونها رافدًا يغذي ما 

 لطيفة وإضافات جديدة، لم نجد مثلها في دراسات عديدة.       تراكم من دراسات سابقة، بما تحمله من فوائد 

وفيما يلي عرض موجز لبعض أنواع المالبس الرجالية التي عرفها العرب في زمن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وخلفائه الراشدين 
 واألمويين:  

 العمامة:

ائم) (.  والعمائم تيجان العرب) (.  وقيل في األمثال: العمامة بكسر العين، وهي من ألبسة الرأس المعروفة، وجمعها عم 
"أجمل من ذي العمامة"، والمقصود بذي العمامة سعيد بن العاص بن أمية أحد سادات قريش في مكة، وكان إذا لبس العامة لم يلبسها 

ذلك فالن: "أرخى عمامته"، أي أمن قرشي، وإذا خرج ال تبق امرأة إال برزت إليه للنظر إلى جماله) (.  ومن أمثال العرب قولهم ك
وترّفه، ألن الرجل إنما يرخي عمامته عند الرخاء) (.  وُيراد بالعمامة السيادة، ففالن معمم، أي سيد يعصب برأسه كل جناية تجنيها 

 عشيرته) (.  وجرت العادة عند سادة العرب وأشرافهم أن يلّفوا رؤوسهم بعمائم حمراء اللون) (.  

العرب مكانة رفيعة، فهي رمز العز والشرف؛ فإذا أُهينت لحق الذل بصاحبها.  ومما ُيذكر في هذا السياق، أن الصميل  وللعمامة عند
بن حاتم، وكان من وجوه العرب ورأس المضرية باألندلس، دخل إلى مجلس واليها أبي الخطار الحسام بن ضرار الكلبي، فُأهين وُشتم، 

عض الُحّجاب: "ما بال عمامتك مائلة؟"، فقال الصميل: "إن كان لي قوم فسيقيمونها"، فبعث إلى قومه فخرج وعمامته مائلة، فقال له ب
فشكا إليهم ما لقي، فقامت مضر معه، ثم مالوا على أبي الخطار ومن معه من اليمانية فكسروهم كسرة شديدة، وأسروا أبا الخطار، 

 لمة) (.   فاندلعت في األندلس نار الفتنة، وافترقت فيها الك

وللعمامة جملة من المنافع أخبرنا عنها أبو األسود الدؤلي، حيث قال: "العمامة خير ملبوس: جنة في الحرب، ووقاية من األحداث، 
ومكّنة من الحر، ومدفأة في البرد، ووقار في الّندّي ]المجلس[، وزيادة في القامة، وهي تعد من تيجان العرب) (".  وكان من عادة 

لعرب وسادتهم التقنع بالعمامة، والشاهد على ذلك أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان ال يكاد ُيرى إال مقنعًا) (.  وربما فرسان ا
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جعلوا من العمامة لواء كما فعل األحنف بن قيس، يوم مسعود بن عمرو، حين نزع عمامته وعقدها لواًء لعبس بن طلق) (.  وربما 
 ند المجهدة، أي عند مسيرهم إلى الجهاد) (.     ّشدوا بالعمائم أوساطهم ع

وجاء في فضل الجمعة ويومها وليلتها وكرمها أنه روي عن النبي صلى هللا عليه وسلم قوله: "إن هللا ومالئكته يصلون على أصحاب 
ن الئكة يوم بدر بيضاء) (، ويوم حنيالعمائم يوم الجمعة) ("، وقال صلى هللا عليه وسلم: "تعمموا تزدادوا جمااًل) (".  وكانت عمائم الم

 حمراء) (.    

وُيكره في اإلسالم لبس العمامة إن كانت من الَخّز المصنوع فقط من اإلبريسم) (، ولكن إذا ُخلط اإلبريسم بالصوف صار مباحًا، كما 
".  وب الَخز والجلوس عليه) (جاء في الحديث الذي رواه علي بن أبي طالب عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم "أنه نهى عن رك

وُيسمح للرجل عند الوضوء أن يمسح على عمامته، كما جاء في حديث أم سلمة: "أنه صلى هللا عليه وسلم كان يمسح على الخف 
ه يوالخمار"، والمقصود بالخمار العمامة؛ ألن الرجل يغطي بها رأسه كما تغطي المرأة رأسها بالخمار( ).  وكان النبي صلى هللا عل
وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه) (.  وكانت عمامته صلى هللا عليه وسلم سوداء، ويقال لها السحاب) (، وأحيانًا كان يضع 

عمامة صفراء اللون) (.  وعلى ذكر العمامة الصفراء، فقد شهد الزبير بن العوام وقعة بدر وعليه عمامة صفراء معتجرًا بها، فيقال: أن 
 ت يومئذ على سيماء الزبير) (. المالئكة نزل

وقّلد علي بن أبي طالب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فلبس العمامة السوداء) (، كما أنه اعتمر عمامة بيضاء في وقعة صفين) (. 
اب لخطوُعرف عن عمر بن الخطاب أنه كان ال يحب لنفسه وال لعماله على األمصار إال الخشن من الثياب.  ولما كتب عمر بن ا

إلى الربيع بن زياد الحارثي يأمره بالقدوم عليه من بالد البحرين سأل الربيع أصحابه عن أي الهيئات يحب أن يرى أمير المؤمنين فيها 
عماله، فأومأوا إلى الخشونة، فاتخذ خفين مطارقين، ولبس جبة صوف، والث رأسه بعمامة دكناء، فأعجب ذلك عمر) (.  وأما الخليفة 

عفان فقد ُوصف بأنه كان أجمل الناس إذا اعتم( ).  والعجيب أن الخليفة معاوية بن أبي سفيان كان يظهر معتمًا بعمامة  عثمان بن
سوداء، قد سدلها على فيه، بالرغم من أن السواد هو لون شيعة علي) (.  واختلفوا في سبب تلقيب الصحابي الحصين بن بدر بلقب 

 عمامة مزبرقة بالزعفران) (.   الزبرقان؛ فقال بعضهم ألنه لبس 

وعني خلفاء بني أمية بتأنقهم في اختيار مالبسهم، بما في ذلك نوع عمائمهم.  ولعل حرص بني أمية على التفنن في مالبسهم يعود 
إلى رغبتهم في إظهار ما هم عليه من أبهة الملك وجاللة السلطان حتى يهابهم أعداؤهم؛ هذا فضاًل عن تأثرهم بعادات األمم األخرى 

د الُملك عندهم.  فالخليفة سليمان بن عبدالملك كان يلبس الثياب والعمائم المصنوعة من الوشي، بل أنه جعلها وما سارت عليه تقالي
لباس أهله وحاشيته وخدمه، والمقصود بالوشي الثياب المتداخلة األلوان والمطرزة بالنمنم والمنقوشة بسائر النقوش الفاخرة) (.   وكان 

جمعة ليخطب في الناس دعى بتخت فيه عمائم، وبيده مرآة، فلم يزل يعتم بواحدة بعد أخرى حتى يرضى سليمان إذا أراد الخروج يوم ال
منها بواحدة) (.  وزعموا أن الخليفة هشام بن عبدالملك لبس العمائم المصنوعة من الخز) (، وكذلك صنع ابن أخيه الخليفة الوليد بن 

م لها.  وخالف الخليفة الزاهد عمر بن عبدالعزيز بقية خلفاء بني أمية، فلبس الغلي  يزيد) (، بالرغم مما قيل عن عدم استحباب اإلسال
 من العمائم) (.  
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واقتفى أمراء بني أمية وعمالهم أثر خلفائهم، فلبسوا الثمين والجميل من المالبس والعمائم.  فهذا عمرو بن سعيد بن العاص المعروف 
ميرًا من قبل معاوية، خرج إلى منبر المسجد النبوي فقعد عليه وغمض عينيه، وعليه ثياب فاخرة باألشدق لما قدم إلى المدينة المنورة أ

 وعمامة خز قرمز، فجعل الناس ينظرون إلى ثيابه إعجابًا بها) (.  

 القلنسوة:

ا: قالنس أو ددة، وجمعهبفتح القاف والالم، وتسكين النون، وضم السين، وفتح الواو.  وهي نوع من لباس الرأس، وهي على هيئات متع
قالنيس أو قالِس أو قالسي) (.  وجاء في "تكملة معاجم العربية" في تعريف القلنسوة: "دّنّية عالية في شكل قمع السكر.  وكان الخلفاء 

طويل.   نالعباسيون يلبسونها في رؤوسهم ووزرائهم والقضاة) (".  وفي الواقع، فإن القالنس عرفها العرب قبل العصر العباسي بزم
وكلمة قلنسوة قديمة الدخول إلى العربية، وربما دخلت إلى العربية عن طريق الفرس والذين كانوا يسمونها )كاله(، وهي تعود في 

األصل إلى الالتينية )كوكلوس(، ثم تطور لفظها عند العرب فُقلبت الكاف قاف، وُأضيف إليها حرفا النون والهاء) (.  ولقد جاء عند 
، ومعناها غطاء رأس المرأة، وهو النصيف يغطي اإلكليرس به رؤوسهم مشتقًا من Kalyptraن القلنسوة كلمة يونانية العنيسي أ
Kalypto  نصف الرأس أي غّطاه) (.  ومن االختالفات بين لغة الحجاز ولغة تميم، أن أهل الحجاز يقولون لها: َقَلْنسية، بينما تقول

ا ُيذكر أنه يوجد بالقرب من الرملة من أرض فلسطين قرية يقال لها قلنسوة) (، وال نعرف سببًا لهذه تميم: َقَلْنسوة) (.  ومن طريف م
 التسمية، ولكن ربما ُسميت بذلك ألنها تقوم على رابية تشبه شكل القلنسوة، أو غير ذلك من األسباب، وهللا أعلم بحقيقة الحال.  

مامة؛ أي أنه يجوز للمسلم أن يمسح عليها) (.  وربما ِخيطت القلنسوة بالثوب، فيقال لها وعند جمهور الفقهاء، فإن القلنسوة بمنزلة الع
عندئذ برنس، وكان هذا لباس النّساك في صدر اإلسالم) (، وهذا يعكس تطورًا في شكل الزي وهويته.  وأدلى معبرو الرؤى ومفسري 

و زواج أو جارية، فمن رأى نفسه يلبس قلنسوة مقلوبة فإن عادات رئيسه األحالم بدلوهم؛ فقالوا: القلنسوة في المنام رئاسة أو سفر أ
ستتغير، ومن رأى بها وسخًا فهو دليل على ذنوب ارتكبها، وإن رأت المرأة على رأسها قلنسوة فإنها تتزوج، وإن كانت حبلى ولدت 

 فيه قولهم: "لو سقطت قلنسوة من السماء لما وقعت غالمًا، وغير ذلك مما ال يتسع المقام لتفصيله) (.  مما جاء في الزهد والترغيب
 إال على رأس من ال يريدها) (".  وللشاعر ابن الرومي بيت شعر يقول فيه:

 وكن قلنسوة المملوك تح  بها          وال تكونن نعلي بذلة الملك) (

د أي القالنس عن العمائم أحيانًا.  وكان االعتناء عنوجرت العادة عند العرب على أن يلبسوا العمائم تحت القالنس، وربما استغنوا بها، 
 سالرجال بالقالنس مثل اعتنائهم بالعمائم، وإن كانت األخيرة أكثر شيوعًا) (.  ولقد ورد أن النبي صلى هللا عليه وسلم كان يلبس القالن

(.   وترك  قالنس اليمانية وهي البيض المضّربة)تحت العمائم، وبغير العمائم، ويلبس العمائم بغير القالنس.  وكان رسول هللا يلبس ال
 رسول هللا فيما ترك لما توفي قالنس صغار الطئة) (.  

وجاء عند ابن عساكر أن الخليفة عمر بن الخطاب قدم إلى الجابية بالشام على جمل أورق تلوح صلعته بالشمس، ليس عليه قلنسوة 
نًا القلنسوة) (.  ولما أعرس عثمان بن عفان بنائلة بنت الفرافصة دخلت عليه وال عمامة، وهي إشارة إلى أن عمر كان يلبس أحيا

فوضع عثمان القلنسوة عن رأسه، وبدا الصلع، فقال: "ال يغمنك ما ترين، فإن من ورائه ما تحبين، فقالت له: أما ما ذكرت من صلعك 
َبة) (، فإني من نسوة أحب أزواجهن إليهن السادة الصلع) (".  وكان الخليفة عل ي بن أبي طالب يضع على رأسه قلنسوة بيضاء ُمَضرَّ

ربما تيمنًا برسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وكذلك شوهد خادم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنس بن مالك بقلنسوة سوداء) (، ومرة 
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س، ودعا ب بالسيف على رأسه ألقى بالبرنأخرى بقلنسوة بيضاء) (.  وقيل أن الحسين بن علي كان عليه برنس يوم الطف، فلما ُضر 
 نبقلنسوة، فلبسها، ثم اعتم بعمامة، وجلس) (.  وعلى ما يبدو، فإن لبس القلنسوة في ساحة الحرب كان أمرًا مألوفًا؛ إذ ُيذكر أن خالد ب

 وهزمه) (.       الوليد كان قد أخذ شعر رسول هللا عليه وسلم فوضعه تحت قلنسوته، فكان ال يلقى جيشًا وهي عليه إال

وعرفت القلنسوة في العهد األموي زيادة في طولها) (.  وظهر بعض خلفاء بني أمية بالقالنس.  فالخليفة الوليد بن عبدالملك حين قدم 
هـ خطب في الناس يوم الجمعة وكان عليه قلنسوة) (.  وأما الخليفة عمر بن عبدالعزيز، المعروف 91إلى المدينة المنورة في سنة 

بشدته على نفسه، وتواضعه في ملبسه، فقد سأل سّماره عن ثمن القلنسوة التي على رأسه، فقالوا له: "درهم يا أمير المؤمنين، فقال: 
وهللا ما أظنها من حالل) (".  وطرب الخليفة الوليد بن يزيد، وكان شديد الكلف بحسن مظهره وجمال منظره، لغناء أحد مضحكيه 

اوله من على رأسه قلنسوة برود، فكان أبو كامل هذا ال يلبسها غال في عيد، ويقول: "كسانيها أمير المؤمنين، فأنا وُيكنى بأبي كامل، فن
د بن الخليفة يزي –المعروف بتشيعه آلل البيت  –أصونها، وقد أمرت أهلي إذا مت أن ُتوضع في أكفاني) (".  واتهم المسعودي 

س، فكان يحضر مجلس منادمته، وُيطرح له متكأ، ويركب أتان وحشية ويسابق بها الخيل، فدخل معاوية بأنه كان له قرد ُيكنى بأبي قي
مرة أبو قيس الحجرة قبل الخيل، وكان على رأسه قلنسوة من الحرير ذات ألوان بشقائق) (.  وبالرغم من الشك الذي يحوم حول هذه 

 به الخالفة األموية إلى درجة تزيين رأس القرد بقلنسوة من الحرير!     الرواية، إال أنها تصّور حالة الترف التي كانت ترفل في ثيا

 الجبة:

بضم الجيم وفتح الباء وتشديدها، وهي ضرب من ُمَقّطعات الثياب ُتلبس، وجمعها ُجبب وجباب) (.  والجبة ثوب للرجال  
ا هو في الشام) (.  وال يقتصر لبس الجبة على مفتوح األمام ُيلبس عادة فوق القفطان كما هو الحال في مصر أو تحت العباءة كم

الرجال دون النساء؛ إذ يمكن للمرأة أن تلبس جبة من القماش أو المخمل أو الحرير مطرزة بالذهب أو الحرير الملون، وهي على 
، Aljuba في اإلسبانية: العموم أحبك من جبة الرجل) (.  ولقد استعارت بعض اللغات الالتينية كلمة الجبة من اللغة العربية، فيقال

   ) (.  juponأو  jupe، وفي الفرنسية: guppaوفي اإليطالية: 

ومن نوادر العرب أنه قيل لمزبد األحمق: "أيسرك أن هذه الجبة لك؟، قال: نعم، وُأضرب عشرين سوطًا، فقيل له: ولم تقول هذا؟، قال: 
خير كله. فمن رأى أن عليه جبة، فهي امرأة تصير إليه.  فإن كانت  ألنه ال يكون شيء إال بشيء) (".  ورؤية الجبة في المنام

 مصبوغة فإنها ودود ولود، وظهار الجبة من القطن حسن دين) (! 

وفي صدر اإلسالم، كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لزهده وانصرافه عن الدنيا يلبس جبة من الصوف حتى يحك جلده من 
سول هللا يومًا بأصحابه في سفره وعليه جبة صوف وقد أخذ بعنان فرسه وهو يصلي، فبال الفرس خشونتها) (.  وحدث أن صّلى ر 

فأصاب الجبة فلم يغسلها، وقال: "ال بأس بأبوالها ولعابها وعرقها) (".  ولقد أهدى إليه مرة أكيدر بن عبدالملك صاحب دومة الجندل 
عل الناس يمسحونها وينظرون إليها، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: جبة من ديباج منسوجًا بالذهب، فلبسها رسول هللا، فج

ا بن معاذ في الجنة أحسن مم"أتعجبون من هذه الجبة؟، فقالوا: يا رسول هللا ما رأينا قط أحسن منها، فقال: فوهللا لمناديل سعد 
 (".  ترون)

مالبس، فكان يلبس الجبة الصوف المرقعة باألديم وغيره) (.  وكان واشتهر الخليفة عمر بن الخطاب بأنه كان شديد التواضع، خشن ال
من صفات عمر أنه كان حريصًا على مراقبة عماله والتشدد في ذلك، ولو رأى أحدهم يلبس الفاخر من المالبس فإنه يزجره، ولقد جاء 
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بن  ى عنه الخليفة.  وُذكر أن الخليفة عثمانمعنا أن الربيع بن زياد لبس جبة من الصوف حين قدم من البحرين إلى المدينة كي يرض
عفان صرف عمرو بن العاص عن والية مصر، فقدم عمرو إلى المدينة مغضبًا، فدخل على عثمان وعليه جبة يمانية محشوة قطنًا، 

طن هو أو فقال له عثمان: "ما حشو جبتك؟، فقال: عمرو، فقال عثمان: قد علمت أن حشوها عمرو ولم أرد هذا، إنما سألت: أق
 غيره؟) (".     

ورأى بعضهم على أنس بن مالك عمامة خز وجبة خز ومطرف خز، فقيل له: "مالك تنهانا عن الخز وتلبسه أنت؟، فقال: إن أمراءنا 
ن تيكسونها فنحب أن يروه علينا) ("، وأغلب الظن أن هذه الرواية تعود إلى العهد األموي حيث عاج الناس إلى الدعة والترف.  وافت

الخليفة سليمان بن عبدالملك بلبس ثياب الوشي، فكان ال يسمح لرجل من أهل بيته بالدخول عليه إال في الوشي، حتى أنه أمر قبيل 
موته بأن ُيكفن في الوشي) (.  وُذكر أن الخليفة العباسي هارون الرشيد أمر بجبة لألصمعي من جباب سليمان بن عبدالملك ُوجد في 

ن) (.  وألن الناس على دين ملوكها كما يقال، فقد لبس الناس في أيامه الوشي جبابًا وأردية وسراويل وعمائم وقالنس) أكمامها أثر الده
(.  وأما ابن عمه والخليفة من بعده عمر بن عبدالعزيز فقد كان له قبل أن يتنّسك جبة خز غبراء وجبة خز صفراء وكساء خز أغبر 

 جبة الغبراء لبس الكساء األصفر، وإذا لبس الجبة الصفراء لبس الكساء األغبر) (.   وكساء خز أصفر، فكان إذا لبس ال

 الحلة:

بضم الحاء وفتح وتشديد الالم، وجمعها ُحَلل أو ِحالل.  قال بعضهم: الحلة رداء وقميص وتمامها عمامة، وقال أخرون:  
 الحلة هي القميص واالزار والرداء، وال تكون أقل من هذه الثالثة، وقال ابن األعرابي: يقال لالزار والرداء حلة.  وكذلك جعل أبو عبيد

بعضهم: الُحلل برود اليمن، وقال غيرهم: الُحلل هي الوشي والحبر والخز والقز والقوهي) ( والمروي) ( الحلة ثوبين) (.  وقال 
والحرير) (.  وفي الحديث: "خير الكفن الحلة وخير الضحية الكبش األقرن) (".  وبعث علي بن أبي طالب ابنته أم كلثوم إلى عمر 

قول هل رضيت الحلة"، كّنى عنها بالحلة ألن الحلة من اللباس وُيكنى بها عن بن الخطاب لما خطبها فقال لها: "قولي له أبي ي
 النساء) (.  

وكانت العرب قبل اإلسالم تعرف الُحلل، وأكثر ما كانوا يلبسون الحلل اليمانية بأنواعها المختلفة، ولقد أشار ابن إسحاق في "السيرة 
( كان العاص بن وائل السهمي يرتديها) ( .  وجاء في "الكامل في التاريخ" أن وفود  النبوية" إلى حلة من نوع مشهور يقال له الَحْبَرة)

العرب حضروا عند ملك الحيرة النعمان بن المنذر، فدعا بحلة، وقال: "احضروا في غد، فإني ملبس هذه الحلة أكرمكم) ("، وذلك في 
 العرب بالحلل وعنايتهم بها.  خبر ال يتسع المقام لبسطه، وإنما سقناه هنا للتدليل على معرفة 

 يوتعتبر الحلل من األشياء الفاخرة التي يتم مبادلتها كهدايا، وهذا ما فعله رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حين بعث إلى النجاشي بأواق
قية من مسك قية أو من مسك وحلة، فتوفي النجاشي قبل أن تصله الهدية، فُردت إلى رسول هللا هديته، فأعطى كل امرأة من نسائه أو 

وأعطى أم سلمة الحلة) (.  ومع أن الناس في زمن النبوة كانت تميل إلى التبسط في الملبس، إال أن عبدالرحمن بن عوف كان يلبس 
 حلل الحرير التي تساوي خمسمائة أو أربعمائة، وذلك ألن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رّخَص له الحرير) (.    

لراشدة، كان الخليفة عمر بن الخطاب لشدة ورعه وعظيم تقواه يكسي بدنه بحلة في الصيف وأخرى في الشتاء، وفي عهد الخالفة ا
ولربما خرق اإلزار حتى يرقعه، فما يبدل مكانه حتى يأتي اإلبان وما من عام يكثر فيه المال إال وكانت كسوته أردى من العام 

ى بدنه حلة ثمينة، فسّلم على عمر فلم يرد عليه السالم، ثم قال له: "أما لك الماضي) (.  وحدث أن قدم عليه رجل وهو يضع عل
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ِمعوز )ثوب خلق(؟، فقال الرجل: بلى، فقال عمر: فألقها، فألقى الرجل حلته ولبس المعوز، ثم رجع إليه فسلم على عمر، فردَّ عليه 
 السالم) (.    

على  فإنه يدل بوضوح –إن ّصَح  –رت قيمتها بألف دينار) (.  وهذا الخبر وزعم الجاح  أن الخليفة يزيد بن معاوية لبس حلة ُقد
مقدار الثراء والترف الذي كانت عليه الدولة األموية.  ومن األمثلة كذلك على الرفاهية عند األمويين، أن عمر بن عبدالعزيز كان قبل 

م خشونة فيها"، فلما ُاستخلف كان ُيشترى له الثوب بخمسة دراه أن يلي الخالفة ُتشترى له الحلة بألف دينار فيقول: "ما أجودها لوال
 فيقول: "ما أجوده لوال لينه) ("!  

 القميص:

بفتح القاف، وجمعها: ُقمصان أو أقمصة أو ُقُمص.  والقميص عبارة عن ثوب مخيط بكمين غير مفرج ُيلبس تحت الثياب،  
صته تقميصًا أي ألبسته فتقّمص أي لبس، وُروي أن النبي صلى هللا عليه وسلم وال يكون إال من قطن أو كتان أو صوف) (.  ويقال قمّ 

إن هللا سيقّمصك قميصًا وإنك سُتالص على خلعه فإياك وخلعه"، والمقصود بالقميص هنا الخالفة) (.  وكان “قال لعثمان بن عفان": 
التي ُقطعت، فإذا رأى ذلك أهل الشام ازدادوا غيظًا وجدًا في معاوية بن أبي سفيان يعلق قميص عثمان وفيه أصابع نائلة امرأة عثمان 

أمرهم) (.  وكلمة قميص في األصل التينية معربة؛ دخلت إلى العربية منذ القدم عن طريق اتصال العرب بالرومان في الشام) (.  
 لى منتصف الساقين) (.    وأما عن هيئة القميص، فإن له كمان واسعان للغاية، يهبطان إلى المعصم، ويتدلى القميص إ

وكان الرسول صلى هللا عليه وسلم يلبس قميصًا مشدود األزرار، وربما حلَّ األزرار في الصالة) (.  وكان قميص رسول هللا قطنًا، 
ميصه، ققصير الطول، قصير الكمين) (، وربما صبغه بالزعفران) (.  ولما هّموا بغسل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وأرادوا نزع 

 سمعوا صوتًا يقول ال تنزعوا القميص، فلم ُينزع قميصه وُغسل وهو عليه) (.     

وفي العهد الراشدي، فاق الخليفة عمر بن الخطاب بقية الخلفاء الراشدين في زهده وتواضعه، فلبس قميصًا فيه اثنتي عشرة رقعة 
خواله، قميص حرير، فعاله بالدرة، فقال الرجل: "أو ليس بعضها من أدم) (.  وحدث أن رأى عمر على بعض بني المغيرة من أ

واشتهر الخليفة علي بن أبي طالب بورعه (”.  عبدالرحمن بن عوف يلبس الحرير؟  قال عمر: وأنت مثل عبدالرحمن؛ ال أم لك) 
(.  وُذكر أن  ال يجد غيره) وتعففه عن أخذ المال من بيت مال المسلمين حتى يبيع سيفه وال يكون له إال قميص واحد في وقت الغسل

 ابنًا لعبدهللا بن مسعود دخل على أبيه وعليه قميص من حرير فقام ابن مسعود إليه فشقه) (.   

وكان الخليفة معاوية بن أبي سفيان يحتف  بقميص كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد أّلبسه إياه، وُجزازة شعره وُقالمة أظفاره 
ولما حضر الموت معاوية قال لولده يزيد: "فإذا مت يا بني فاغسلني، ثم اجعل ذلك الشعر واألظفار في عيني   صلى هللا عليه وسلم.

ومنخري وفمي، ثم اجعل قميص رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ِشعارًا من تحت كفني، إن نفع شيء نفع هذا) (".  وبالغوا كثيرًا في 
قالوا أنه ترك بعد موته اثني عشر ألف قميص وشي) (.  خالف الخليفة عمر بن عبدالعزيز عدد قمصان الخليفة هشام بن عبدالملك، ف

 الجيب من بين يديه ومن خلفه) (. سيرة بقية خلفاء بني أمية؛ فصّلى بالناس الجمعة وعليه قميص مرقوع
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 المطرف:

المطرف هو رداء من خز مربعة لها أعالم.  وقيل: ثوب مربع من خز له أعالم.  واألصل ُمطرف، بضم الميم، فكسروا  
الميم ليكون أخف، وجمعها مطارف) (.  وقد ُتستعمل كلمة المطرف في اإلشارة إلى جمال الخلقة؛ فهذا عبدهللا بن عمرو بن عثمان 

 ه) (.  بن عفان كان يلقبونه المطرف لجمال وجه

وكان المطرف في العصر الجاهلي من مالبس أكابر القوم ووجهائهم) (.  ومازال المطرف يعد في اإلسالم من األزياء الفاخرة والثمينة 
والتي ال يلبسها إال أصحاب اليسار.  ومما ُيذكر أن فرقد السبخي جاء إلى الحسن بن علي بن أبي طالب، وعلى الحسن مطرف خز، 

يه وعلى فرقد ثياب صوف، فقال الحسن: "ما بالك تنظر إلي وعلي ثياب أهل الجنة، وعليك ثياب أهل النار!".  ثم فجعل ينظر إل
أردف الحسن: "إن أحدكم ليجعل الزهد في ثيابه والكبر في صدره، فهو أشد عجبًا بصوفه من صاحب المطرف) (".  والمطرف ليس 

أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر كست ابن أختها عبدهللا بن الزبير مطرف خز كانت مقصورًا على الرجال دون النساء، فقد ورد أن 
تلبسه) (.  ولبس أبو هريرة مطرف خز) (، وهو الذي كان ال يجد قوت يومه في زمن النبوة، مما يدلك على كثرة الخيرات والبركات 

ر أنهم لبسوا المطرف عبدهللا بن عمر بن الخطاب وكان ثمنه التي انهمرت على المسلمين بعد أن ُفتحت لهم بالد الدنيا.  وممن ُذك
 ُيقدر بخمسمائة درهم) (، وكذلك حضر الخليفة معاوية بن أبي سفيان مجلسًا له وكان عليه مطرف خز أخضر) (.     

 الريطة:

ي أنها ة واحدة، ولم تكن لفقين، أالريطة، بفتح الراء وتسكين الياء، وجمعها: ِرَيط وِرَياط.  والريطة هي المالءة إذا كانت قطع 
نسيج واحد، وقيل: الريطة هي كل ثوب لين دقيق) (.  وقال األزهري: ال تكون الريطة إال بيضاء) (.  وقد ُتستعمل الريطة على أنها 

وم بدر، فقال بها ي عمامة ُيلف بها الرأس.  جاء في "الطبقات الكبرى" البن سعد أن الزبير بن العوام كانت عليه ريطة صفراء معتجراً 
 النبي صلى هللا عليه وسلم إن المالئكة نزلت على سيماء الزبير) (.

ولقد وردت الريطة في إحدى خطب النبي صلى هللا عليه وسلم حيث قال: "... فأما المسلم فتدع وجهه مثل الريطة البيضاء، وأما 
يطة هبطنا مع رسول هللا من ثنية، فالتفت وعلي ر “هللا بن عمر قال: الكافر فتخطمه بمثل الحمم األسود) (".  وجاء في الحديث أن عبد

مضرجة بالعصفر، فقال: ما هذه الريطة عليك؟  وُيروى: لو أن ثوبك هذا كان في تنور أهلك أو تحت قدر أهلك كان خيرًا لك.  قال: 
: أفال كسوتها عبدهللا ما فعلت الريطة؟  فأخبرته، فقالفأتيت أهلي وهم يّسجرون تنورًا لهم فقذفتها فيه.  ثم أتيته من الغد، فقال: يا 

 أهلك؟  فإنه ال بأس بها للنساء) (". 

وعلى ما يظهر من الوقوف على اآلثار األخرى والتي سنأتي على ذكرها اآلن، أن إنكار النبي صلى هللا عليه وسلم على ابن عمر لم 
كان النهي للريطة نفسها لما عاد عبدهللا بن عمر إلى لبسها مجددًا؛ فقد جاء  يكن بسبب الريطة نفسها، بل كان اإلنكار للونها.  ولو

في األثر أنه ُأوتي بريطة فتمّندل بها بعد الطعام، أي استعملها مندياًل) (.  ولما توفي أبو بكر الصديق كّفنوه في ريطتين: ريطة 
 بها أبو بكر. بيضاء وريطة ممصرة) (، ولو كانت الريطة ال تحل للرجال لما ُكّفنَ 

 نولقيت الرياط المصرية في العهد األموي إقبااًل عليها من خلفاء بني أمية وأمرائهم.  فالخليفة معاوية بن أبي سفيان قام بإهداء قيس ب
عباد، أحد مشاهير فقهاء البصرة، ريطة مصرية حين قدم عليه في دمشق) (.  ودخل مسلمة بن عبدالملك على الخليفة عمر بن 
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لعزيز وعليه ريطة من رياط مصر، فقال عمر: "بكم أخذت هذه يا أبا سعيد؟، قال: بكذا وكذا، فقال عمر: فلو نقصت من ثمنها عبدا
ما كان ناقصًا من شرفك، فقال مسلمة: إن االقتصاد ما كان بعد الجدة، وأفضل العفو ما كان بعد القدرة، وأفضل اللين ما كان بعد 

 الوالية) (".    

 القباء:

بفتح القاف والباء، وجمعها أقبية، وهي في األصل كلمة فارسية جرى تعريبها، وهو الثوب المفتوح من اإلمام) (.  ذكر  
صاحب األغاني أن الشاعر عمر بن أبي ربيعة لما سمع غناء جميلة أخذه الطرب فعمد إلى جيب قميصه فشقه إلى أسفل فصار 

 وهو ثوب للرجال ذو لفقين، وُيلبس فوق الثياب، ويتمنطق عليه بحزام) (.   قباء) (.  والقباء في مصر يرادف القفطان،

وكان القباء معروفًا في زمن النبوة) (، فالنبي صلى هللا عليه وسلم كان يلبس القباء المحشو للحرب وغير الحرب، وكان له قباء 
لى فيه، ثم  عليه وسلم قباء حرير فلبسه، ثم صسندس فيلبسه فتحسن خضرته على بياض لونه) (. وأُهدي إلى رسول هللا صلى هللا

ه ر انصرف فنزعه نزعًا شديدًا كالكاره له، ثم قال: "ال ينبغي هذا للمتقين) (".  والراجح من هذه الرواية أن النبي صلى هللا عليه وسلم ك
 القباء ال لذاته، وإنما ألنه مصنوع من الحرير.  

لولده المسور: "يا بني، إنه بلغني أن النبي صلى هللا عليه وسلم قدمت عليه أقبية فهو  وجاء في "صحيح البخاري" أن مخرمة قال
يقسمها، فاذهب بنا إليه.  فذهبنا فوجدنا النبي صلى هللا عليه وسلم في منزله، فقال لي: يا بني ادع لي النبي صلى هللا عليه وسلم.  

وسلم؟  فقال: يا بني إنه ليس بجبار، فدعوته، فخرج وعليه قباء من ديباج فأعظمت ذلك، فقلت: أدعو لك رسول هللا صلى هللا عليه 
مزّرر بالذهب، فقال: يا مخرمة، هذا خبأناه لك، فأعطاه إياه) (".  وأغلب الظن أن مخرمة ما حرص على القباء إال لكونه من 

 الملبوسات الفاخرة والتي ال ُتتاح لعامة الناس.  

ان يلبس في الحر الشديد القباء المحشو الثخين وما يبالي الحر، ويخرج في البرد الشديد في ثوبين وُذكر أن علي بن أبي طالب ك
خفيفين وما يبالي البرد، فسألوه عن ذلك، فأخبرهم أنها دعوة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم له يوم خيبر، إذ قال: "اللهم اكفه الحر 

 رًا) (.  والبرد"، فما وجد بعد يومه ذاك بردًا وال ح

وظهر عدد من قادة الجيوش اإلسالمية وهم يرتدون القباء، وهذا ما يشير إلى أنه من مالبس الخاصة.  فقائد المسلمين في موقعة 
نهاوند النعمان بن مقرن كان يرتدي قباء أبيض) (.  وحين جرى قتال بين جند القائد الكبير المهلب بن أبي صفرة واألزارقة نادى 

قة: إن المهلب ُقتل، فركب المهلب لما سمعه برذونًا دريدًا، وركض بين الصفين على الرايات، وكانت إحدى يديه في منادي األزار 
 القباء، واألخرى ليست في القباء من العجلة) (.   

واألصفر  حرير األحمروجاء في "مروج الذهب" أن القرد أبا قيس المذكور آنفًا، الخاص بالخليفة يزيد بن معاوية، كان عليه قباء من ال
مشمر) (.  ولما همَّ الخليفة الوليد بن عبدالملك بهدم كنيسة للنصارى في دمشق ليبني فوقها الجامع األموي جاء وبيده فأس وكان 
يرتدي قباء لونه أصفر سفرجلي) (.  وأما ابن عمه الخليفة عمر بن عبدالعزيز فكان على جري عادته ال يلبس إال المتواضع من 

البس، وكان قبائه بسيطًا فيه رقاع) (.  وكان الخليفة هشام بن عبدالملك يلبس، قبل توليه الخالفة وبعدها، قباء أخضر من الفنك) الم
 (، والفنك فرو ُيستخرج من دابة) (.  وممن لبسوا القباء من خلفاء بني أمية الوليد بن يزيد حيث كان عليه قباء من خز) (. 
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 الخميصة:

لة، وجمعها خمائص، وهي كساء أسود مربع له علمان فإن لم يكن معّلمًا فليس بخميصة) (.  وقيل: الخميصة على وزن فعي 
برنكان أسود معّلم من المرعزي والصوف ونحوه، وتكرر في الحديث عبارة: "جئت إليه وعليه خميصة"، وهي من لباس العرب قديمًا) 

 ساء، كما سيأتي معنا.       (.  والخميصة كساء يلبسه الرجال كما تلبسه الن

وُذكر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صّلى في خميصة لها أعالم، فنظر إلى أعالمها نظرة، فلما سّلم، قال: اذهبوا بخميصتي هذه 
غيرة، فقال ص إلى أبي جهم فإنها ألهتني آنفًا عن صالتي وأتوني بأنبجانية أبي جهم) (.  وأتي رسول هللا بثياب فيها خميصة سوداء

ألصحابه: "من ترون أكسو هذه الخميصة، فأسكت القوم، فقال: ائتوني بأم خالد، وكانت صغيرة ُتحمل، فألبسها رسول هللا بيده، وقال 
لها: أبلي وأخلقي، وجعل رسول هللا ينظر إلى عليم في الخميصة أصفر أو أحمر، فقال: هذا سنا يا أم خالد هذا سنا يا أم خالد، 

 بأصبعه إلى العلم) (".  ويشير 

وممن لبس الخميصة من الصحابة رضوان هللا عليهم نذكر عثمان بن عفان؛ حيث خطب مرة وكانت عليه خميصة سوداء) (.  وهناك 
من الصحابة من ُقتل بسبب خميصة، ونعني به ثمامة بن أثال الحنفي الذي أنفله العالء بن الحضرمي في حرب المرتدين خميصة 

للحطم بن ضبيعة كبير عبد القيس في بالد البحرين وكان يتباهى بها.  فلما رجع ثمامة رآها بنو قيس بن ثعلبة من  ذات أعالم
 ةأصحاب الحطم، فقالوا له: "أنت قتلت الحطم!  فقال: لم اقتله ولكني اشتريتها من المغنم"، فوثبوا عليه وقتلوه) (.  وُروي أن أبا لؤلؤ 

ا طعن عمر بن الخطاب في المسجد قام عبدالرحمن بن عوف فطرح عليه خميصة كانت عليه، فلما حصل لم –لعنه هللا  –المجوسي 
فيها نحر نفسه) (.  وزعم أهل الكوفة أن أميرهم الوليد بن عقبة بن أبي معيط صّلى بهم الفجر وهو مخمور، فكتب إليه الخليفة عثمان 

 علي بن أبي طالب فنزع خميصة كانت على الوليد، ثم جلدوه) (.      أن يحضر، فلما قدم الوليد إلى المدينة، قام إليه 

وال يرد ذكر الخميصة كثيرًا في العهد األموي إال قلياًل جدًا؛ ومن ذلك أن مسلمة بن عبدالملك أهدى إلى الحسن البصري جبة 
وال يعني هذا أن الناس لم تعد تلبس   وخميصة لها أعالم كثيرة فقبلهما، فكان يدخل المسجد وقد سدل الخميصة على الجبة) (.

 الخميصة؛ إذ نجد للخميصة ذكر عند الشاعر أبي نواس، وهو من شعراء العصر العباسي، حيث قال: 

 لبست الخميصة ابغي الخبيصة          فأنشبت شصي في كل شيصة) (

 العباءة:

على أنها: ضرب من األكسية، والجمع أعبئة) (.  وأما  عند ابن منظور في "لسان العرب" –بفتح العين والباء  –جاءت العباءة 
 األزهري في "تهذيب اللغة"، فقد وصف العباءة بأنها كساء واسع فيه خطوط سود) (.  

وهناك ما يشبه االجماع بين مختلف المصادر حول نظرتها إلى العباءة، والتي يبدو وكأنها ال تتجاوز كونها رمزًا للبساطة والتواضع؛ 
إما أن يقتني العباءة لقلة حيلته وسعرها الزهيد، أو لميل في نفسه إلى التنسك والتقلل من الدنيا.  فعن أبي سعيد الخدري عن فالرجل 

 النبي صلى هللا عليه وسلم انه قال: "لقد كان األنبياء قبلي يبتلى أحدهم بالفقر فال يلبس إال العباءة، وإن كان أحدهم ليبتلى بالقمل
مل وكان ذلك أحب إليهم من العطاء إليكم) (".  وعن عبدهللا بن عمر عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: "إياكم حتى يقتله الق

والكبر فإن الكبر يكون في الرجل وإن عليه العباءة) (".  وجاء عند صاحب "العقد الفريد" في وصفه لنبي هللا صلى هللا عليه وسلم: 
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على األرض، ويجلس على األرض، ويمشي في األسواق، ويلبس العباءة، ويجالس المساكين، ويقعد  "كان صلى هللا عليه وسلم يأكل
 القرفصاء، ويتوسد يده، ويلعق أصابعه، وال يأكل متكئًا، ولم ُير قط ضاحكًا ملء فيه) (".

بي بكر ما جاء في وصف أخالق أوكان أبو بكر الصديق شديد التواضع في مأكله ومشربه وملبسه حتى بعد أن آل إليه الخالفة.  فم
في "مروج الذهب" للمسعودي: "وكان أزهد الناس، وأكثرهم تواضعًا في أخالقه ولباسه ومطعمه ومشربه، وكان لبسه في خالفته الشملة 

لما شاهدوا ما ، فوالعباء.  وقدم إليه زعماء العرب وأشرافهم وملوك اليمن وعليهم الحلل والِحَبر وبرود الوشي المثقل بالذهب والتيجان
عليه من اللباس والزهد والتواضع والنسك، وما هو عليه من الوقار والهيبة ذهبوا مذهبه ونزعوا ما كان عليهم) (".  وأغلب الظن أن 
م لعباءة أبي بكر تلك قد ذاع صيتها وانتشر خبرها؛ حيث ُيذكر أن أهل نجد قالوا حين ارتدوا بعد وفاة رسول هللا صلى هللا عليه وس
هم نكفارًا: "نحن نبايع ذا العباءة!) ("، يريدون بقولهم هذا أنهم ال يقبلون بالدخول في طاعة المدينة وخليفتهم ذي العباءة، استخفافًا م

 بشأن أبي بكر واحتقارًا له!  

 ا أمير المؤمنين، ليستودخل النخار العذري على معاوية في عباءة؛ فاحتقره معاوية، فرأى النخار ذلك في وجه معاوية، فقال: "ي
 العباءة تكلمك، إنما يكلمك من فيها".  ثم تكلم فمأل سمعه، ثم نهض ولم يسأله، فقال معاوية: "ما رأيت رجاًل أحقر أواًل وال أجل آخراً 

اءة من عب منه) (".   وال نعرف أحدًا من خلفاء بني أمية لبس العباءة غير الخليفة الزاهد عمر بن عبدالعزيز؛ حيث شوهد وعليه
صوف) (.  وبخالف ما دار بين معاوية والنخار ولبس عمر بن عبدالعزيز للعباءة، فإن الباحث لم يعثر أثناء كتابته لهذه الدراسة على 

أي نص آخر ذا صلة بالعباءة في البالط األموي، ولعل السبب في ذلك يعود إلى حرص الخلفاء األمويين على التفنن في مالبسهم 
 زائد، وهو ما انعكس على ضيوفهم الذين نحسب أنهم كانوا يدخلون على الخلفاء وهم في أحسن حلة وأتم زينة.   والتأنق ال

وبالرجوع إلى المصادر التاريخية، فقد تبين أن للعباءة استعماالت عدة بخالف قيام المرء بوضعها فوق ثيابه الخارجية( )، وهو ما 
ثر نجد أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد اتخذ عباءته فراشًا له؛ فقد ُروي أن عائشة سوف نأتي على ذكر بعض منها.  ففي األ

فرشت له ذات ليلة فراشًا جيدًا، وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ينام على عباءة مثنية، فما زال يتقلب ليلته، فلما أصبح قال 
 قد أسهرني الليلة) (".لعائشة: "أعيدي العباءة الخلقة ونحي هذا الفراش عني ف

وربما وضع أحدهم العباءة على األرض ليجلس عليها كما لو كانت بساطًا.  فهذا سلمان الفارسي كان يخطب في عباءة قد فرش 
نصفها ولبس نصفها اآلخر) (.   ومثلما يضع الرجل عباءته بينه وبين األرض، فإنه يضعها كذلك على رأسه ليتقي الحر أو المطر.  

"فتوح الشام" للواقدي أن خالد بن الوليد سار إلى أمير الجيش أبي عبيدة عامر بن الجراح فوجده على النهر المقلوب مما يلي  جاء في
 شيزر وتحته عباءة قطوانية وعلى رأسه مثلها تظله من حر الشمس) (.  

وقد ُتفرش العباءة على األرض، بغرض استعمالها كما لو كانت سماطًا فُيوضع عليها الطعام.  فقد جاء صفوان بن أمية إلى الخليفة 
 عمر بن الخطاب بجفنة يحملها، ففرد عباءته، فوضعها بين يدي عمر، فدعا عمر ناسًا مساكين وأرقاء حوله، فأكلوا معه) (.    

استعماالت العباءة المتنوعة، أنها قد ُتوضع فوق ظهور الدواب حتى يتسنى للراكب الجلوس عليها.  فمما  ومن األمثلة األخرى على
ُيذكر، أنه لما أُهدي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بغلته الشهباء دخل البيت فأخرج عباءة مطرفة، فثّناها ثم ربعها على ظهرها، ثم 

 خلفه) (.      سّمى وركب، ثم أردف عبدهللا بن العباس
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 الخاتمة:

أولت هذه الدراسة عنايتها للحديث عن المالبس الرجالية في عصر اإلسالم المبكر، وبخاصة تلك التي لبسها رسول هللا  
صلى هللا عليه وسلم، والخلفاء الراشدون من بعده، والخلفاء األمويون من بعدهم.  ولقد وجدنا أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد 

س أصنافًا شتى من المالبس؛ ولكنه كان حريصًا أشد الحرص على التبسط وعدم التكلف بما يتالءم مع تعاليم الدين الحنيف.  كما لب
اقتفى الخلفاء الراشدون نهج نبيهم الكريم، فلبسوا المتواضع من المالبس، وعلى وجه الخصوص الخليفة عمر بن الخطاب الذي كان 

على عماله، حيث كان يلبس الخشن من المالبس والُمرقع منها، وهي أمور ألمعنا إليها فيما مضى.  وأما قاسيًا على نفسه وشديدًا 
خلفاء بني أمية فقد مالوا في جملتهم إلى الدعة، فلبسوا اللين والفاخر من المالبس، وهو أمر نراه منسجمًا تمام االنسجام مع سيرورة 

هدتها بالد اإلسالم في ذلك العصر.  وخالف عمر بن عبدالعزيز بقية خلفاء بني أمية؛ فلبس التحوالت االقتصادية واالجتماعية التي ش
 الخشن والمرقع والمتواضع من المالبس، لما ُعرف عنه من االنصراف إلى العبادة واالعراض عن الدنيا وترك متعها.      

وكما سبق القول، فإن هذه الدراسة هي امتداد لما سبقها من الدراسات ذات الصلة باألزياء في التاريخ اإلسالمي.  وإذا كان هناك من 
فائدة يمكن للقارىء أن يخرج بها من تلك الدراسة تلك، فإنها تتلخص في الفوائد اللطيفة واإلضافات الجديدة التي نحسب أنها ستثري 

ع نطاقه.  ويهيب كاتب السطور بالباحثين الراغبين في تأريخ األزياء في اإلسالم أن يوجهوا بوصلة أقالمهم إلى الموضوع وتوسّ 
موضوعات أكثر تفصياًل، كأن يعتنوا بدراسة أنواعًا محددة من المالبس، كالعمامة، أو القلنسوة، أو العباءة، أو النقاب، أو الخمار؛ 

بها من خامتها، وصفتها، وألوانها، وأثمانها، وتطوراتها، واستعماالتها، وما إذا كانت للجنسين أو  بحيث يتم الحديث عن كل ما يتعلق
 ألحدهما، ودالالتها االجتماعية، وغيرها.  

 المصادر والمراجع:

. 2ج. 5هـ(. المستطرف في كل فن مستظرف. تحقيق: محمد خير طعمه الحلبي، ط850األبشيهي، شهاب الدين محمد بن أحمد )ت 
 م. 2008بيروت: دار المعرفة، 

 م. 2012هـ(. أسد الغابة في معرفة الصحابة. بيروت: دار ابن حزم، 630ابن األثير، عز الدين أبو الحسن علي )ت 

 . الكامل في التاريخ. تحقيق: أبو صهيب الكرمي عّمان: بيت األفكار الدولية، د.ت.

هـ(. النهاية في غريب الحديث واألثر. أشرف عليه وقّدم له: علي بن حسن 606ت ابن األثير، مجد الدين أبو السعادات المبارك )
 ه.1421الحلبي األثري. الدمام: دار ابن الجوزي، 

. القاهرة: الدرار المصرية للتأليف 3هـ(. تهذيب اللغة. تحقيق: عبدالحليم النجار. ج370أبو منصور محمد بن أحمد األزهري )ت 
 والترجمة، د. ت.

. بيروت: دار 2. ج3هـ(. األغاني. تحقيق: إحسان عباس، وإبراهيم السعافين، وبكر عباس. ط356اني، أبو الفرج )ت األصفه
 م. 2008صادر، 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 العدد التاسع والعشرون

 م 2021 –آذار  – 2تاريخ اإلصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

485 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

إبراهيم، رجب عبدالجواد. المعجم العربي ألسماء المالبس في ضوء المعاجم والنصوص الموثقة من الجاهلية حتى العصر الحديث. 
 م. 2002ية، القاهرة: دار اآلفاق العرب

 م.2016. القاهرة: دار التأصيل، 2هـ(. الموطأ. ج179أنس، مالك )ت 

 م.1997. الجبيل: مكتبة الدليل، 4هـ(. األدب المفرد. ط256البخاري، أبو عبدهللا محمد بن إسماعيل )ت 

 م.2002صحيح البخاري. دمشق: دار ابن كثير، 

 م.  1988. بيروت: دار صادر، 7. تحقيق: وداد القاضي. جهـ(. البصائر والذخائر414التوحيدي، أبو حيان )ت 

هـ(. التمثيل والمحاضرة. قدم له وضبطه وشرحه ووضع فهارسه: صالح الدين 429الثعالبي، أبو منصور عبدالملك بن محمد )ت 
 م.2011الهواري. صيدا: المكتبة العصرية، 

 م.2014. صيدا: المكتبة العصرية، 3ن. تحقيق: درويش جويدي. جهـ(. البيان والتبيي255الجاح ، أبو عثمان عمرو بن بحر )ت 

هـ(. أخبار الحمقى والمغفلين. تحقيق: عزيزة فوال. بيروت: دار 597ابن الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبدالرحمن بن علي )ت 
 م. 2014الكتاب العربي، 

تنى به: محمد محمد تامر، أنس محمد الشامي، زكريا جابر هـ(. الصحاح. راجعه واع398الجوهري، أبو نصر إسماعيل بن حماد )ت 
 م. 2009أحمد. القاهرة: دار الحديث، 

. القاهرة: دار إحياء 11هـ(. شرح نهج البالغة. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. ج656ابن أبي الحديد، عز الدين عبدالحميد )ت 
 الكتب العربية، د.ت.  

. بيروت: دار الكتب 1. ج3هـ(. المحلى باآلثار. تحقيق: عبدالغفار البنداري. ط456األندلسي )ت  ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد
 م.2003العلمية، 

 . بيروت: دار الكتب العلمية، د. ت.  4هـ(. معجم البلدان. تحقيق: فريد الجندي. ج626الحموي، شهاب الدين أبو عبدهللا ياقوت )ت 

هـ(. السنن. تحقيق: أبو تراب عادل بن محمد وأبو عمرو عماد الدين بن عباس. 275ستاني )ت أبو داود، سليمان بن األشعث السج
 م. 2015. القاهرة: دار التأصيل، 6ج

 م.2014. صيدا: المكتبة العصرية، 2هـ(. حياة الحيوان الكبرى. تحقيق: محمد عبدالقادر الفاضلي. ج808الدميري، كمال الدين )ت 

 م.2012لمفصل بأسماء المالبس عند العرب. ترجمة: أكرم فاضل. بيروت: الدار العربية للموسوعات، دوزي، رينهات. المعجم ا

 م. 1997. بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة، 8. تكملة معاجم اللغة العربية. ترجمة: محمد سليم النعيمي. ج

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 العدد التاسع والعشرون

 م 2021 –آذار  – 2تاريخ اإلصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

486 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 م.  1888هـ(. األخبار الطوال. تصحيح: فالديمير جرجاس. ليدن، مطابع بريل، 282الدينوري، أبو حنيفة أحمد بن داود )ت 

 م.1981رشدي، صبيحة رشيد. المالبس العربية وتطورها في العهود اإلسالمية. القاهرة: مؤسسة المعاهد الفنية، 

. بيروت: دار الكتب العلمية، 11اف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين. جهـ(. اتح1205الزبيدي، محمد بن محمد الحسيني )ت 
 م. 2016

 م. 2000. الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، 33. تاج العروس من جواهر القاموس. تحقيق: إبراهيم الترزي. ج

يث. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاوي. هـ(. الفائق في غريب الحد538الزمخشري، جار هللا محمود بن علي )ت 
 . القاهرة: عيسى البابي الحلبي وشركاه، د. ت.2ط

. أبو ظبي: 2ستيلمان، يديدا كالفون. تاريخ األزياء العربية منذ فجر اإلسالم إلى العصر الحديث. ترجمة: صديق محمد جوهر. ط•
 م. 2019دائرة الثقافة والسياحة، 

 م.2001. القاهرة: مكتبة الخانجي، 2هـ(. الطبقات الكبرى. تحقيق: علي محمد عمر. ج230محمد الزهري )ت ابن سعد، 

هـ(. المزهر في علوم اللغة وأنواعها. شرحه وضبطه وصححه وعنون موضوعاته وعلق 911السيوطي، جالل الدين عبدالرحمن )ت 
 م. 1986. صيدا: المكتبة العصرية، 2ومحمد أبو الفضل إبراهيم. جحواشيه: محمد أحمد جاد المولى بك، وعلي محمد البجاوي، 

. الرياض: 13هـ(. الُمصّنف البن أبي شيبة. تحقيق: سعد بن ناصر الشثري. ج 235ابن أبي شيبة، أبو بكر عبدهللا بن محمد )ت 
 م.2015دار كنوز إشبيليا، 

 م.1998. القاهرة: مكتبة القاهرة، 1. جهـ(. نزهة المجالس ومنتخب النفائس894الصفوري، عبدالرحمن )ت 

 هـ(. تاريخ الدول اإلسالمية. بيروت: دار صادر، د. ت. 709ابن طباطبا، محمد بن علي )ت 

هـ(. تاريخ الرسل والملوك. اعتنى به: أبو صهيب الكرمي. عّمان: بيت األفكار الدولية، 310الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير )ت 
 د. ت. 

. القاهرة: دار الحديث، 3هـ(. العقد الفريد. تحقيق: الشربيني شريدة. ج328بو عمر أحمد بن محمد األندلسي )ت ابن عبدربه، أ
 م.2013

. 16هـ(. تاريخ مدينة دمشق. تحقيق: محب الدين أبي سعيد عمر العمروي. ج571ابن عساكر، أبو القاسم علي بن الحسن )ت 
 م.1996بيروت: دار الفكر، 

هـ(. جمهرة األمثال. ضبطه وكتب هوامشه ونّسقه: أحمد بن عبدالسالم، وخّرج 395الل الحسن بن عبدهللا )ت العسكري، أبو ه
 م.  1988بيروت: دار الكتب العلمية،  1أحاديثه: أبو هاجر محمد زغلول. ج

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 العدد التاسع والعشرون

 م 2021 –آذار  – 2تاريخ اإلصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

487 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

. 2ستاني. طوسف توما البالعنيسي، طوبيا. تفسير األلفاظ الدخيلة في اللغة العربية مع ذكر أصلها بحروفه. تصحيح وتعليق: ي
 م. 1932القاهرة: مكتبة العرب، 

غانم، لمي إبراهيم، وماهر عيسى حبيب. "تأثير الدخيل من ألفاظ الثياب وما يتعلق بها في معجم ألفاظ الحضارة ومصطلحات الفنون". 
 .70 – 17م(، 2017) 92. ع 41مجمع اللغة العربية. مج  –مجلة مجمع اللغة العربية األردني 

 م.2005هـ(. إحياء علوم الدين. بيروت: دار ابن حزم، 505الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد )ت 

. عّمان: بيت األفكار 2هـ(. البداية والنهاية. اعتنى به: حسان عبدالمنان. ج774ابن كثير، عماد الدين إسماعيل بن عمر )ت 
 م. 2004الدولية، 

 م.2016وم: بحث في السيرة النبوية. صيدا: المكتبة العصرية، المباركفوري، صفي الرحمن. الرحيق المخت

. القاهرة: دار 2. ج3هـ(. الكامل في اللغة واألدب. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. ط286المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد )ت 
 م. 1997الفكر العربي، 

 م. 1989رة: جامعة القاهرة، محمد، سعاد ماهر. مخلفات رسول هللا في المسجد الحسيني. القاه

 م.1992. بيروت: دار العلم للماليين، 7مسعود، جبران. معجم الرائد. ط

. صيدا: المكتبة 2هـ(. مروج الذهب ومعادن الجوهر. تحقيق: كمال حسن مرعي. ج346المسعودي، أبو الحسن بن علي )ت 
 م. 2011العصرية، 

إمتاع األسماع بما للنبي صلى هللا عليه سلم من األحوال واألموال والحفدة والمتاع. هـ(. 845المقريزي، تقي الدين أحمد بن علي )ت 
 م. 1999. بيروت: دار الكتب العلمية، 2تحقيق: محمد النميسي. ج

جزء. القاهرة: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية،  20هـ(. لسان العرب. 711ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم )ت 
 د. ت.

 م. 1984. دمشق: دار الفكر، 2. مختصر تاريخ مدينة دمشق البن عساكر. تحقيق: روحية النحاس. ج

 هـ.1335. القاهرة: مطبعة دار الكتب العربية الكبرى، 1هـ(. تعطير اآلنام في تعبير األحالم. ج1143النابلسي، عبدالغني )ت 

. بيروت: 3السيرة النبوية. وضع حواشيه وخّرج أحاديثه: فؤاد بن علي حاف . جهـ(. 213ابن هشام، أبو محمد عبدالملك الحميري )ت 
 م.2014دار الكتب العلمية، 

. 2هـ(. كنز العمال في سنن األقوال واألفعال. اعتنى له: إسحاق الطيبي. ط975الهندي، عالء الدين علي المتقي بن حسام الدين )ت 
 م. 2005. عّمان: بيت األفكار الدولية، 1ج

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 العدد التاسع والعشرون

 م 2021 –آذار  – 2تاريخ اإلصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

488 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

. بيروت: دار الكتب 1هـ(. فتوح الشام. ضبطه وصححه: عبداللطيف عبدالرحمن. ج207الواقدي، أبو عبدهللا محمد بن عمر )ت 
 م. 1997العلمية، 

 م. 2010. بيروت: دار صادر، 2. ج2هـ(. تاريخ اليعقوبي. ط284اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر )ت نحو 

 

Abstract: 

Fashion is a means of expressing human societies and their degree of development. Clothing styles and tastes not only 

embody the aesthetics of society, but also embody its values, social frameworks, economic conditions, customs and 

traditions. The study of fashion falls within the context of civilized studies. It allows the successor to learn about the 

conditions of the ancestors and measure their civilizational development in light of the religious, political, economic and 

social changes. 

This study is concerned with getting acquainted with the costumes of the Prophet’s era, specifically what the Messenger of 

God wore, and whether these costumes witnessed a shift in the eras of the Rightly Guided and Umayyad Caliphs, 

especially under the rule of the Umayyad caliphs, where the empire expanded and its income rose and its interaction with 

different nations increased, which will be reflected in the development and sophistication of the used fashion. 

Key Words: Dress, The man, The Prophet's era, The Rightly Guided Caliphs, The Umayyad Caliphs. 
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