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کل نفس ذائقه الموت :هر جاندارى چشندۀ [طعم] مرگ است.

خدمات خاکسپاری

مرگ تلخ است؛ اما حقیقتیاست که هر انسانی سرانجام طعم آن را خواهد چشید.
مواجه شدن با مرگ اعضای خانواده و یا بستگان دور و نزدیک از ناگوارترین
لحظات زندگی است .افزون بر تکانهی عاطفی ،بخشی از تلخی چنین لحظات به
خاطر سراسیمگی است که انسان نمیداند در این موقعیت غمانگیز چه باید بکند و
چگونه مقدمات قانونی و شرعی مراسمخاکسپاری را فراهم سازد.

هماهنگی صورت بگیرد .شرکتی که مسئولیت انتقال جنازه و انجام امور قانونی را
برعهده دارد برای گرفتن مشخصات دقیق متوفی با این فرد تماس خواهد گرفت.
۳ .اگر متوفی در شفاخانه از دنیا رفته باشد ،جنازه ابتدا به سردخانۀ شفاخانه و
سپس صبح روز خاکسپاری برای انجام تغسیل و تکفین به جامعۀ اسالمی
انتقال داده خواهد شد .ولی اگر متوفی در خانه از دنیا رفته باشد ،پس از انجام
مقدمات قانونی ،جنازه بالفاصله به سردخانۀ جامعه اسالمی انتقال مییابد.
۴ .اعالن مراسم جنازه و فاتحه را به ایمیل info@afghancanada.com
بفرستید .کوشش کنید اطالعیه فشرده باشد .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 جنازه در تلفون خبری جامعه اسالمی گذاشته و هم
چنین از طریق پیام تلفونی به اطالع اعضای جامعه اسالمی رسانیده میشود.
۵ .نماز جنازه معموالً بعد از اقامۀ نماز ظهر و عصر در جامعه اسالمی برپا میشود
و مراسم خاکسپاری حوالی ساعت  3تا  4بعد از ظهر به پایان میرسد.

ی افغانهای کانادا در چنین لحظات دشوار ،تکیهگاه خانوادههای عزادار
جامعه اسالم 
بوده و تالش میکند تا با پشتیبانی عاطفی و معنوی و کمک در برپایی آبرومندانه و
محترمانۀ مراسم خاکسپاری ،در کنار آنها باشد.

برگۀ حاضر دربرگیرندۀ معلومات مهم و ضروری است که اعضای محترم برای چنین
لحظات ناخوشایند و غمانگیز ،باید از آن آگاهی داشته باشند تا مقداری از نگرانی و
سراسیمگی شان رفع شود.

آن چه شما باید بدانید

از نظر عاطفی :وقتی عزیزی از بین شما دار فانی را وداع می گوید ،کوشش کنید
خونسردی خود را حفظ کنید و متوجه افراد جوان تر مخصوص ًا اطفال باشید و به
آنها دلداری بدهید تا دچار آسیب روحی نشوند.
از نظر شرعی:

.
.

.
.

۱واجب است تا کسی را که در حال احتضار یعنی جان دادن است ،به پشت
بخوابانید ،به گونهای که کف پاهایش به طرف قبله باشد.
۲مستحب است شهادتین (اشهد ان ال اله اال اهلل و اشهد ان محمدا ً رسول اهلل) و
اقرار به ایمه علیهم السالم و سایرعقاید حقه را به او طوری تلقین کنید که
اللهم ا ْغف ِ ْر لِی الکث َِ
یر
بفهمد .اگر این دعا را به فرد محتضر تلقین کنند ،بهتراست:
ّ
م ِ ْن َم ِ
یر َوی ْع ُفو َعنالکثیرِ،
یر م ِ ْن طا َعتِک ،یا َم ْن ی ْقبَ ُل الی ِس َ
عاصیکَ ،واقْبَ ْل مِنِّی الی ِس َ
یر َوا ْع ُ
یم.
اللهم ا ْر َح ْمنِی فَاِن َّ 
یر ،إنَّک اَن َ
ْت ال َع ُف ُّوال َغ ُفو ُرَّ ،
ک َر ِح ٌ
ف َعنِّیالکث ِ َ
اِقْبَ ْل مِنِّی الی ِس َ
 ۳مستحب است بر بالین محتضر ،سورۀ مبارکۀ یاسین ،صافات ،احزاب،
آیتالکرسی ،آیه  45سورۀ اعراف و سه آیۀ آخر سورۀ بقره یا هرمقدار از قرآن
ممکناست خوانده شود.
 ۴فرد محتضر نباید تنها گذاشته شود و نه در حضورش سر و صدا و گریه و ناله شود.

از نظر قانونی :اگر کسی در خانه در اثر مریضی و یا کهولت سن از دنیا می رود،
نخست باید داکتری که این فرد زیر نظرش بوده است در جریان گذاشته شود .داکتر
متوفی علت مرگ را تعیین و تایید میکند .اگر مرگی غیر منتظره و ناگهانی مث ً
ال در
اثر سکتۀ قلبی /مغزی وغیره اتفاق میافتد ،باید به شماره  911تماس گرفته شود.

جامعه اسالمی برای سهولت عزیزان ،مور قانونی مربوط به خاکسپاری را با
همکاری شرکتی که مجوز و تخصص این کار را دارد ،در اخذتاییدیۀ طبی و ثبت
رسمی وفات در شهرداری محل و تهیۀ سند فوتی به شما کمک می کند .داشتن سند
فوتی برای دسترسی به بیمۀ متوفی ،فسخ خدمات دولتی و یا چنان چه جایدادی به
نام متوفی باشد ،به ورثه کمک میکند.

ترتیباتخاکسپاری

۱ .اولین چیزی که قبل از تماس با جامعه اسالمی باید در مورد آن تصمیم بگیرید،
تعیین روزی است که میخواهید متوفی را به خاک بسپارید .جامعه اسالمی
میکوشد در صورتی که مانعی نباشد ،در روز مورد نظر شما ،برای انتقال میت،
و انجام تغسیل و تکفین و مراسم خاکسپاری ترتیبات الزم را بگیرد.
 ۲ .فردی را که به زبان انگلیسی آشنایی داشته باشد به عنوان نمایندۀ خود تعیین کنید
و نام و شماره تلفون آن را به جامعه اسالمی بدهید تا برای انجام امور با او

مصارف

برای آن دسته از اعضای جامعه اسالمی که سه سال از عضویت شان گذشته باشد و
حق العضویت ساالنۀ خود را کامل پرداخته باشند ،تمام خدمات خاک سپاری
رایگان میباشد .مصارف افراد زیر برعهدۀ ورثه میباشد:
 ۱ .کسانی که عضو نیستند.
۲ .کسانی که کمتر از سه سال از عضویت شان گذشته باشد.
۳ .کسانی که سه سال و یا بیشتر از عضویت شان گذشته باشد ولی در پرداخت
عضویتهای خود کوتاهی کرده و مقروض جامعه اسالمی باشند.

شرح مصارف برای غیر اعضا

ـ
ـ
ـ
ـ

ـ 3500دالر قیمت قبر در قبرستان الگن میلز و  2500دالر قیمت قبر در قبرستان
مسلم سمتری ،حق انتخاب با ورثه میباشد.
ـ 2000تا  2200دالر بابت هزینۀ تابوت ،انتقال جنازه و امور رسمی که به شرکت
خدمات خاکسپاری ،باید پرداختشود.
ـ 1200 -1000دالر هزینۀ آماده سازی قبر که باید به قبرستان پرداخت شود.
ـ 2000دالر هزینۀ خدمات و مصارف جامعه اسالمی.

برای اطالع رسانی از فوت عزیزان و ترتیبات خاکسپاری ،با مسئول تدارکات به
تلفون  416-757-2553تماس بگیرید.
آدرس قبرستان های جامعه اسالمی:
Toronto Muslim Cemetery
13076 Leslie Street,
Richmond Hill, ON L4E 1A2
Tel: (905) 888-8622

Elgin Mills Cemetery
1591 Elgin Mills Rd East,
Richmond Hill, ON L4S 1M9
Tel: (905) 737-1720
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