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مجالس ترحیم و ختم قرآن کریم
جامعه اسالمی برای برپایی مجالس ترحیم (فاتحه) و ختم قرآن عظیم الشأن
در خدمت اعضا و غیر اعضای محترم میباشد و برای فراغ خاطر مراجعین
محترم ،فراهم نمودن کلیه خدمات مربوطه را از دعوت قاریان و سخنران تا
سفارش غذا و پخش اعالن فوتی انجام می دهد.

روزهای فاتحه

هرچند از گذشتههای دور یک شنبه دوم و یک شنبه آخر هر ماه میالدی از
ساعت  10الی  12ظهر به مجالس فاتحه اختصاص داشتهاست؛ اما از چند
سال بدین سو بیشتر خانوادهها ترجیح میدهند تا مراسم فاتحه و ختم
قرآنکریم را در پنجشنبه شبها از ساعت  6تا  8شام بگیرند تا هم در
برنامۀ هفتگی جامعه اسالمی اشتراک کنند و هم به علت دوری راه ،از رفت
و آمد دوباره مردم در روز یا شب دیگر جلوگیری شود.
گفتنی است ،برای مراسم فاتحۀ کسانی که در تورنتو به خاک سپرده
میشوند ،افزون بر پنجشنبه شبها ،گزینۀ اولین یک شنبه پس از
خاکسپاری نیز باز است و نیازی نیست برای یک شنبه دوم و یا آخر ماه
منتظر بمانند.
پنجشنبه شبهاییکه مصادف با مراسم اعیاد مذهبی باشد ،به درخواست
اعضای جامعه اسالمی و تصمیم شورای اجراییه ،مراسم فاتحه در آن شب
برگزار نخواهد شد .دوستان میتوانند مراسم فاتحه را جمعه شب ،یک شنبه
دوم و یا آخر ماه ،و یا در پنجشنبهشب بعد برگزار نمایند.
در پنجشنبه شبها ،نظر به وقت نماز ،پس از پایان مراسم ترحیم و ختم
قرآن کریم ،سخنرانی ،و یا دعای شریف کمیل نیز انجام می شود.

اعالن فاتحه

اعالن مراسم فاتحه باید به صورت تایپ شده حداقل دو روز پیش از
مراسم به ایمیل  info@afghancanada.comو یا از طریق پیغام تلفونی
به مسئول بخش تدارکات ارسال شود .اعالن جنازه و فاتحه برای درج نام
بستگان بسیار نزدیک و بزرگانی است که مردم به احترام آنها در تشییع
جنازه و فاتحه شرکت خواهند کرد .لذا از آوردن نام کودکان و اقارب
دورتر ،خودداری فرمایید .اعالن فاتحه در
تلفون خبری جامعه اسالمی به شماره  416-757-2553گذاشته می شود

تهیۀ غذا برای مجالس ختم قرآن کریم

براساس تصویب مجمع عمومی جامعه اسالمی ،غذای مجالس ختم قرآن
کریم منحصر میباشد به برنج ،یک نوع خورش ،ساالد ،نان و آب
آشامیدنی .جامعه اسالمی برای تهیۀ غذای مجالس ختم قرآن کریم از
خدمات آشپزانی که با جامعه اسالمی همکاری دارند ،استفاده میکند.
انتخاب آشپز براساس نوبت می باشد .شما تعداد مهمانان را مشخص
سازید ،جامعه اسالمی غذا را در هماهنگی با سایر فاتحه داران ،به آشپزی
که در همان هفته نوبت اوست ،سفارش میدهد.

چند نکته در مورد سفارش غذا

 ۱ .حداقل سفارش غذا برای  100نفر میباشد.

۲ .قیمت غذا برای  200نفر قرار  7دالر برای هر نفر و برای بیشتر از 200
نفر  6دالر فی نفر میباشد.

۳ .پنجشنبه شبها ،افزون بر مهمانان خبری در ختم قرآن کریم ،فاتحه دار
باید برای حداقل  50نفر از کسانی که در مراسم هفتگی حضور به هم
میرسانند نیز غذا سفارش دهد .البته اگر در آن شب چند فاتحه باشد،
مصرف  50نفر اضافی بین همۀ فاتحه داران تقسیم میشود.

نظافت در مجالس ترحیم

در قسمت نظافت و پاککاری جامعه اسالمی پس از ختم فاتحه ،رضاکاران
و فراشان جامعه اسالمی همکاری میکنند؛ اما نظر به افزایش بیش از حد
مجالس فاتحه ،از فاتحه داران محترم تقاضا میشود تا چند تن ازجوانان
خود را مأمور سازند تا در توزیع غذا ،جمع کردن سفره و نظافت جامعه
اسالمی پس ازختم مجلس در بخش برادران با فراشان همکاری کنند.

هزینه

خدمات مجالس فاتحه برای بستگان اعضای جامعه اسالمی به صورت
رایگان میباشد .البته جامعه اسالمی از کمکهای داوطلبانۀ اعضای محترم
استقبال میکند.
غیراعضا و آنانی که به دلیل کوتاهی در پرداخت حق العضویت ،عضویت
شان تعلیق شده است ،باید مبالغ زیر را بابت مصارف و خدمات به جامعه
اسالمی بپردازند:
ـ ـ 300دالر برای مجالس فاتحه یا ختم قرآنکریم در پنجشنبه شبها
ـ ـ 500دالر برای مجالس فاتحه یا ختم قرآنکریم در یکشنبهها و یا
روزهای دیگر

تماس باما

برای برگزاری مجالس ترحیم و ختم قرآن کریم و سفارش غذا لطف ًا با
مسئول تدارکات به تلفون  416-757-2553تماس بگیرید.
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