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 :مهريّه

  قبض صدور نباشد ممکن کّل   مهر پرداخت اگر
 است جايز جملس

 
 

 حضرت هباءاهلل: 
قبض جملس رد شود و دست به دست شود و بعد از  سؤال : در مهر ورقات هر گاه نقد و دفعة واحده نباشد به عنوان"  – 1

  ضلع رد منايد چگونه است. امکان به
 (39)رساله سؤال و جواب، "  صادر جواب : اذن به اين فقره از مصدر امر

 
 

 
 

  بیت العدل: 
-٥ات  3-1-1٠-1موارد عمده مربوط به پرداخت مهريّه در جزوه *)تلخيص و تدوين حدود و احکام(* ، قسمت د ، "  – 1

اد به عروس خالصه شده . حکم مهريّه و جزئّيات آن در کتاب مبارک بيان انزل شده است . مهريّه ابيد از طرف دام 1-3-1٠
. (9٤دداشت مشاره پرداخت گردد . ميزان آن برای اهل مدن نوزده مثقال طالی خالص و برای اهل قری نوزده مثقال نقره است )اي

مهريّه را متامًا به عروس ادا کند ، مأذون است قبض جملس  حضرت هباءاّلّل می فرمايند که اگر در هنگام عقد داماد قادر نباشد که
اب ظهور مجال مبارک بسياری از عقايد و آداب و رسوم متداوله من مجله مسئله مهريّه تغيري ٣٩) . رد منايد )سؤال و جواب ، فقره 

ز جوامع و فرهنگها است که به اطوار ايفته و معانی جديدی به خود گرفته است . پرداخت مهريّه از عادات کهنه در بني بسياری ا
خمتلفه اجرا می شود . در بعضی ممالک مهريّه از طرف پدر و مادر عروس به داماد پرداخت می گردد ، در بعضی ممالک ديگر 

تنابه است . مهريّه را داماد به پدر و مادر عروس می پردازد ، که آنرا "شري هبا" می گويند . در هر دو حال مبلغ پرداختی معمواًل مع
ای اب ارزش حمدود و معنّي مقّرر فرموده که حکم مجال قدم اين رسوم متنّوعه را از ميان برداشته و مهريّه را به عنوان رمزی يعنی هديه

  (93شرح  –)كتاب اقدس از طرف داماد به عروس تسليم ميگردد "  
 

 


