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)كورونا( ويف ظل تعّطل الكثري من يف هذه األّيام العصيبة اليت ابتلي فيها العراقيون كغريهم وباء 
األعمال وحتديد حركة املواطنني بل ومنع التجول يف غالب املناطق أضيف اىل العوائل الفقرية يف 
اجملتمع ــ وما أكثرها ــ عوائل كثرية أخرى كانت تعتمد يف استحصال قوتها يف كل يوم على ما يكسبه 

عليها هذا الباب وأصبح الغالبية العظمى منهم يف وضع أحد افرادها من خالل عمله اليومي، وقد انسد 
صعب حيث ال يتيّسر هلم توفري احلد األدنى مما يلزمهم من الطعام وحنوها من املستلزمات املعيشية. فما 

هو توجيه املرجعية الدينية يف هذا الصدد؟

أفيدونا مشكورين

مجٌع من املؤمنني

بسم اهلل الرمحن الرحيم

اجات األساسية للعوائل املتضررة من األوضاع الراهنة هو بالدرجة األساس من مسؤولية إّن توفري احل
اجلهات احلكومية املعنّية ولكن يف ظل عدم االهتمام الكايف منها بذلك ال مناص من التوّجه إىل سائر 

األطراف القادرة على املساهمة يف هذا األمر املهم الذي هو من أفضل اخلريات والقربات

العمل مبا يفي باملقصود يتطّلب تعاونًا وثيقًا من عّدة أطرافو

أهل اخلري من املتمكنني مالّيًا، بأن يساهموا مبا يتيّسر هلم يف هذا اجملال وميكنهم احتساب ما يدفعونه (1
من احلقوق الشرعية، مع رعاية الضوابط املقّررة يف كيفية صرفها وتوزيعها



ديهم املواد الغذائية وحنوها، بأن يعرضوها للبيع وال يرفعوا من أسعارها بل ينبغي التّجار مّمن تتوفر ل(2
أن تكون مدعومة

جماميع من الشباب الغيارى يتطوعون للتعّرف على العوائل املتعففة وإيصال املواد املخّصصة هلا، (3
عظم املناطق، وال بد من بعد التنسيق يف حركتهم مع اجلهات الرمسية يف ظل منع التجول الساري يف م

أن يتخذوا كاّفة اإلجراءات االحرتازية لئاّل تنتقل العدوى إليهم ال مسح اهلل

وينبغي ألصحاب املواكب احلسينية الكرام ــ الذين كان هلم دوٌر مشّرف يف ردف املقاتلني األبطال بكّل 
ه دعم واسناد العوائل املتضررة يف ما حيتاجونه يف أّيام احلرب مع داعش ــ أن يستعيدوا نشاطهم باجتا

الوقت الراهن مع رعاية ما تقّدم آنفًا

نسأل اهلل العلّي القدير أن يأخذ بأيدي اجلميع إىل ما فيه اخلري والصالح ويدفع هذا البالء عن البالد، 
إّنه رؤوٌف رحيم
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