
* توجه:

1- اول ماه مبارک رمضان به دیده شدن ماه بستگی دارد.
2- ساکنان شهرهای حومه تورنتو، لطفًا تفاوت زمانی زیر را مطابق اب افق 

شهرشان، ملحوظ داشته ابشند:
مهیلتون 2+ دقیقه - گوالف 3+ دقیقه - کیچنر و واترلو 4+ دقیقه

لندن 7+ دقیقه - نیاگارا  2- دقیقه

مناسبت های ویژۀ ماه مبارک رمضان
10 رمضان، وفات حضرت خدجیه )س( 	 
15 رمضان، میالد اب سعادت امام حسن جمتبی )ع(	 
18 رمضان، شب قدر، ضربت خوردن امام علی مرتضی )ع(	 
20 رمضان، شب قدر، شب شهادت امام علی مرتضی )ع(	 
22 رمضان، شب قدر	 
26 رمضان، شب نزول قرآن کرمی )به روایتی شب قدر(	 

برنامه های آنالین ماه مبارک رمضان
 پنجشنبه شب ها و شب های ویژه:	 

 زمان: پیش از افطار
شامل سخنرانی به زابن های انگلیسی و فارسی، قرائت قرآن کرمی، 

مناجات و اذان
 شب های قدر )مراسم احیاء(:	 

 زمان: پس از افطار، ساعت 10 شب
شامل قرائت دعای جوشن کبری و اعمال

اوقات شرعی ماه مبارک رمضان
)1441 ه - 2020 م(

22 Hobson Avenue, Toronto ON M4A 1Y2  |  Tel: 416.757.2553 

info@AfghanCanada.com  |  AfghanCanada.com

حدیث نبوی )ص(: 

رمضان ماهى است كه ابتدایش رحمت است، میانه اش 
مغفرت و پایانش رهایى ازآتش جهنم.

فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، ماه مهمانی خدا بر شما مبارک باد!
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Fri30April 244:404:456:211:168:128:27
Sat1*254:384:436:191:168:138:28
Sun2264:364:416:181:168:148:29
Mon3274:344:396:161:158:168:31
Tue4284:324:376:151:158:178:32
Wed5294:304:356:131:158:188:33
Thu6304:284:336:121:158:198:34
Fri7May 1st4:264:316:101:158:208:35
Sat824:244:296:091:158:218:36
Sun934:234:286:071:158:238:38
Mon1044:214:266:061:158:248:39
Tue1154:194:246:051:148:258:40
Wed1264:174:226:031:148:268:41
Thu1374:154:206:021:148:278:42
Fri1484:134:186:011:148:288:43
Sat1594:114:165:591:148:308:45
Sun16104:094:145:581:148:318:46
Mon17114:084:135:571:148:328:47
Tue18124:064:115:561:148:338:48
Wed19134:044:095:551:148:348:49
Thu20144:024:075:541:148:358:50
Fri21154:014:065:521:148:368:51
Sat22163:594:045:511:148:378:52
Sun23173:574:025:501:148:398:54
Mon24183:564:015:491:148:408:55
Tue25193:543:595:481:148:418:56
Wed26   203:533:585:471:148:428:57
Thu27213:513:565:461:148:438:58
Fri28223:503:555:461:148:448:59
Sat29233:483:535:451:158:459:00
Sun30243:473:525:441:158:469:01
Mon1253:463:515:431:158:479:02
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شوال

Maghrib Sunset Zuhr Sunrise Fajr Imsak Ramazan

Ramazan Online Programs 
• Every Thursday night and important occasions 
        Time: Before iftar
        Program includes English and Farsi lectures,  
        Quran recitation, dua and azan 

• Qader nights (Ehya programs)
Time: After iftar, 10:00 pm
Program includes Dua Jawshan-e Kabir 
and Amaal 


