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از گذشته ی دور تا به امروز از طال و ابریشم هم برای پوشش و هم برای تزیین لباس و هم به 

عنوان زیور آالت استفاده می شده و مقدار این استفاده روز به روز در حال افزایش است. از آن 

حکمی دارد، قطعا باید جایی که دین مبین اسالم دین جامع و کاملی است و برای هر چیزی 

برای طال و ابریشم و استفاده های گوناگون آنها حکم مشخصی داشته باشد. این تحقیق در صدد 

پیدا کردن حکم بعضی از استفاده های طال و ابریشم است. در این تحقیق حکم چهار نوع از 

ابریشم برای استفاده های طال و ابریشم بررسی می گردد. اول حکم پوشش هر کدام از طال و 

مردان به طور مطلق، اعم از این که در نماز استفاده شود یا در غیر. در این قسمت بحث می شود 

که استفاده از طال و ابریشم حرام یا مکروه یا جایز است. در قسمت دوم حکم استفاده از آن دو 

یا نه. در سومین  در نماز مورد تفحص قرار می گیرد و بحث می شود که آیا نماز با آن باطل است

قسمت بحث از پوشش مطلق)اعم از نماز و غیر نماز( طال و ابریشم برای زنان است که آیا پوشیدن 

آنها حرام است یا مکروه یا جایز. و آخرین قسمت مربوط به حکم پوشیدن و استفاده از طال و 

از زنان هستند یا نه. ابریشم توسط زنان در نماز است و باید تعیین گردد که آیا آن دو، مبطل نم

با توجه به این که این بحث کامال فقهی است باید برای یافتن حکم هر مسئله به ادله اربعه)کتاب، 

سنت، اجماع، عقل( که منابع اصلی فقه هستند مراجعه کرد. در پایان این تحقیق و بعد از مراجعه 

لتی تک تک آنها و بررسی به روایات مختلف مرتبط با این چند مسئله و بررسی سندی و دال

تعارض های موجود میان روایات، همچنین بررسی آرا و فتاوای علمای متقدم و متأخر و تعارض 

های موجود میان نظرات آنها نتایج زیر حاصل گردید.  پوشش و استفاده از طال به طور مطلق و 

ریشم برای مردان به در نماز هم برای مردان و هم برای زنان جایز و غیر مبطل است. پوشش اب

طور مطلق حرام و مبطل نمازاست. پوشش ابریشم برای زنان چه در نماز و چه در غیر نماز جایز 

و نماز در آن، صحیح است. در این جا الزم است توضیح داده شود که اوال در تمام موارد، منظور 

شد و ثانیا حریر همان از ابریشم، ابریشم خالص است نه ابریشمی که با چیز دیگر مخلوط شده با

 ابریشم است.
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