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 «آیین نامه برگزاری مجالس ترحیم در مساجد»

 مقدمه 

برگزار می گردد. در این مراسم اقشار مختلف مردم  متدینتوسط جامعه که از دیرباز تاکنون در مساجد،  شایسته ای استمجالس ترحیم از سنت های 

مخالف مناسک و سنت های دینی قرار  اگر محتوای این مراسم مشارکت می نمایند.و نثار برکات معنوی  امواتبه منظورگرامیداشت یاد و خاطره 

 داردضرورت  برگزاری این مجالس ای مستقل در شیوهآیین نامه  تدوین. لذا خواهد شد عتی گریبانگیر دین و فرهنگ عمومیگیرد خود نیز آفت و بد

 شود. ناهنجاری های اجتماعی و دینیظهور و بروز اختالفات طبقاتی و  تا صیانت بخش

 مساجد استان البرز ابالغ می گردد.تمام  آیین نامه در دو قسمت به بند 13در ادامه 
 

 

  هیئت امناء مسجد: بهمواد مربوط 

 خواهند بود.هیئت امناء مسئول اصلی نظارت بر مراسم ترحیم  -1

 را نسبت به مفاد آن توجیه نمایند. در فضایی مناسب و قابل دید در مسجد نصب نموده و صاحبان عزاءرا مذکور ضروری است هیئت امناء، آیین نامه  -2

 باشد.درآمد ممنوع می و مسجد توسط افراد و شرکت ها صرفاً جهت کسب ررز -3

 تدبیر الزم لحاظ گردد.ترحیم با اوقات نماز مراسم  بروز تداخلو باید نسبت به عدم جایز نبوده ترحیم  مراسملغو یا تأخیر نماز جماعت به علت  -4

 .مشمول قوانین مالی مسجد خواهد بود نیز مبالغ دریافتیو  بالمانع بودهکه بر مسجد تحمیل می شود  یمخارجمتعارف در قبال  دریافت هزینه -5

 حسینیه اطالع رسانی نمایند. وجود یا فقدانبه  اطالع و روشنگریبه نسبت امناء ضروری است هیئت به منظور رعایت موازین شرعی بانوان  -6

 پس از پایان مراسم ترحیم، تحویل وسایل و امکانات مسجد از صاحبان برگزاری مراسم باید توسط امناء مسجد یا خادم صورت پذیرد. -7

 

 صاحبان عزاء مواد مربوط به: 

 .صاحبان عزاء فرم تعهد اجرای آیین نامه را امضاء نماید که که به عنوان نمایندهت شخص حقیقی اس سئول برگزاری مجلس ترحیمم -1

 ل گراییو تجم که مصداق بارز اسراف اط گونه بنرهای ابراز همدردی و از این قبیلرگل، نصب افتاج تجمل در پذیرایی و تشریفاتی چون  از شایسته است -2

 است پرهیز گردد.

 مراسم و تمیز و سالم نگه داشتن فضای مسجد کوشا باشند. نسبت به رعایت نکات بهداشتی در برگزاری -3

ورود افراد با پوشش های  لذا .که در شأن مسجد باشد همت گمارند حضور شرکت کنندگان با پوشش مناسببرگزار کنندگان مجلس ترحیم باید نسبت به  -4

 غیر متعارف و زننده به درون مسجد ممنوع می باشد.

 مالحظه نمایند.را بوده و در این زمینه تدابیر الزم صوتی برای مستمعین و همسایگان مسجد الزم پارک اتومبیل و مزاحمت اجتناب از ایجاد مزاحمت  -5

مورد تایید امناء  مبلغین و عالمان فاضلقاریان، و ذکر یاد مرگ اختصاص پیدا کند و از  تذکر موضوعدر  وعظ به ،س ترحیمشایسته است بخشی از مجل -6

 دعوت به عمل آید. مسجد

 «مرکز رسیدگی هب امور مساجد استان البرز»
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