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 :مهريّه

 است حرام مثقال ٩٥ از جتاوز
 
 

 حضرت هباءاهلل: 
ة ومن أراد الّزايدة حرّم عليه أن " ال حيّقق الّصهار إاّل ابألمهار قد قّدر للمدن تسعة عشر مثقاال من الّذهب اإلبريز وللقرى من الفضّ  – 1

رجة األوىل خري له يف الكتاب إنّه يغين من يشآء نع ابلدّ واّلذي اقت  يتجاوز عن مخسة وتسعني مثقاال كذلك كان األمر ابلعّز مسطورا
  (66بند  –)كتاب اقدس هللا على كّل شيء قديرا "  أبسباب الّسموات واألرض وكان

 
 

 
  بیت العدل: 

. ت و ممضین انزل شده جمری اسآنچه در بيا در اپسخ به سؤالی در ابره مهريّه حضرت هباءاّلّل می فرمايند : و در مهر هم"  – 1
 مقصود نوزده مثقال نقره است که در ابره اهل قری در بيان انزل شده و اين احب ولکن در کتاب اقدس ذکر درجه اولی شده و

است . لذا هر چه در اين امورات مدارا شود  است عنداّلّل اگر طرفني قبول منايند که مقصود رفاهّيت کل و وصلت و اّّتاد انس
 حمّبت و صفا اب يکديگر معامله و معاشرت منايند و در فکر منافع عموم ابشند خاّصة   ل هباء اب کمالاحسن است ... ابيد اه

ابيد برای تعيني ميزان مهريّه منظور شود بيان  حضرت عبدالبهاء در لوحی به طور اختصار بعضی از عواملی را که دوستان حّق .
اهل مدن ابيد طال  جهت پرداخت مهريّه معادل است اب نوزده مثقال . چنانچه می فرمايند : اند . واحد مذکور در لوح ذيلفرموده

فقري است يک واحد می دهد و اگر اندک سرمايه دارد دو واحد  بدهند و اهل قری فّضه . و اين بسته به اقتدار زوج است . اگر
ثروت است  ا است چهار واحد می دهد و اگر در هنايتسامان است سه واحد می دهد ، اگر از اهل غن می دهد . اگر اب سر و

 است . هر نوع در ميان اّتفاق حاصل شود جمری گردد . پنج واحد می دهد . فی احلقيقه بسته به اتّفاق ميان زوج و زوجه و ابوين
اين حکم به بيت العدل  را در ابره اجرای در مهني لوح مبارک حضرت عبدالبهاء اهل هباء را توصيه می فرمايند که اسئله خويش

 اين احکام فی احلقيقه راجع به بيت العدل عمومی است که شارع است ... احکام و اعظم ارجاع منايند . چنانچه می فرمايند:
  (95شرح  –)كتاب اقدس "  تفّرعاتی که در کتاب اّلّل مصرّح نيست بيت عدل تشريع منايد

 

 


