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 نبذة عن حياة الشهيد السعيد
)( الشيخ مشتاق الزيدي

والدته:
عبد  ادريس  محود  القادر  عبد  مشتاق  الشيخ  هو 
البرصة  مدينة  يف  ١٩٧٩م  عام  ولد  الزيدي  العزيز 
اىل  عائلته  مع  وانتقل  الساعي،  منطقة  "العشار" 

اإليرانية. العراقية  احلرب  بسبب  واسط  حمافظة 
نشأته العلمية:

يد  عىل  اإلسالم  تعاليم  بعض  بلوغه  حني  تلقى 
أخيه األكرب ألمه الشيخ ميثاق الشيباين "حاليا معتمد 
املرجعية الدينية العليا يف الكوت" والذي يكربه بسبع 
التي  الدينية  الكتب  عن  يبحثان  معا  وبدءا  سنوات، 
واملحاسبة  املراقبة  بسبب  عليها  العثور  يصعب  كان 
صدام،  لنظام  القمعية  األجهزة  قبل  من  الشديدة 

وكان أول كتاب اشرتاه كان مستنسخا وهو )بشارة 
الشيعي،  للطربي   )املرتىض لشيعة   املصطفى
حتى مجع مع أخيه مكتبة فيها العرشات من الكتب، 
وحينام بلغ الـ )١8( سنة )١٩٩6م ــ ١٩٩٧م(  أرص 
والتحق  األرشف  النجف  حوزة  إىل  الذهاب  عىل 
من  آنذاك  خترج  الذي  ميثاق(  )الشيخ  أخيه  مع  هبا 
نسكن  كنّا  "حيث  ميثاق:  الشيخ  ويقول  اجلامعة، 
عرس  مع  حرها  وجيهد  بردها  يقرص  غرفة  يف  معا 

   

 كريم النفس طيب العشرة، حسن المجالسة متواضعا ال يحب الشهرة، يساعد الفقراء والمعوزين، يحب العلماء وطلبة العلم حبا عجيبا كان 
وايضا كان سندا وظهيرا للشباب المؤمن ينسق بين الجامعات وبين أساتذة الحوزة، فكان ينظم الدورات الدينية والثقافية والحلقات الدرسية بين الشباب في المحافظات
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حتى  لصدام،  األمنية  األجهزة  من  ومضايقة  مادي 
  لكنه  بسبب ذلك،  أحيانا  الدرس  ننقطع عن  كنا 
طويلة  مسافة  يوميا  نسري  وكنا  بدراسته  سعيدا  كان 

الدروس". اماكن  اىل  للوصول 
ونام غصنه واشتد عوده اىل سقوط الطاغية كان له 
العامة والكشف عن  دور يف احلفاظ عىل املمتلكات 
وكان  جتمعاهتا،  من  خيشى  كان  التي  النائمة  اخلاليا 
مقداما يف هذا األمر وقد تعرض يف احدى املّرات إىل 
اطالق نار من قبلهم، كذلك عمل يف التبليغ ثم عاد 

وتدريسه. لدرسه 
اساتذته في الحوزة العلمية:

كثرية  دروسا    الشهيد  الشيخ  حرض  قد  كان 
االرشف  النجف  يف  والفضالء  العلامء  من  كثري  عند 
بحث  حرض  حتى  والسطوح،  املقدمات  مراحل  يف 
اخلارج يف الفقه واالصول عند آية اهلل العظمى السيد 
حممد  الشيخ  العظمى  اهلل  وآية  احلكيم  سعيد  حممد 
كام  اإليرواين،  باقر  الشيخ  اهلل  وآية  الفياض  اسحاق 
والتفسري  العقائد  يف  وبحوثا  دروسًا  حرض  قد  انه 
العرش األخرية من عمره عند  السنوات  والتاريخ يف 
بعض  يف  الزمه  وقد  البدري  سامي  السيد  املحقق 

العراق. داخل  يف  التبليغية  أسفاره 
اجازات الرواية:

 اجازات كثرية منها: كان للشيخ الشهيد 
اجازة آية اهلل العظمى الشيخ حممد إسحاق الفياض 

دام ظله.
اجازة آية اهلل العظمى الشيخ بشري حسني النجفي 

دام ظله.
الشبريي  موسى  السيد  العظمى  اهلل  آية  اجازة 

ظله. دام  الزنجاين 
مكارم  نارص  الشيخ  العظمى  اهلل  آية  اجازة 

ظله. دام  الشريازي 
الصايف  اهلل  لطف  الشيخ  العظمى  اهلل  آية  اجازة 

ظله. دام  الكلبايكاين 
اجازة آية اهلل الشيخ باقر رشيف القريش رمحه اهلل.

االصفهاين  املوحد  باقر  حممد  السيد  اهلل  آية  اجازة 
اهلل. حفظه 

اجازة آية اهلل الشيخ جعفر السبحاين حفظه اهلل.
اجازة السيد مرتىض القزويني حفظه اهلل.

اجازة السيد أمحد احلسيني حفظه اهلل.
المؤلفات والتحقيقات:

اىل  واملطبوعات  املخطوطات  لتحقيق    وتوجه 
له: فصدر  دروسه  جانب 

١. حتقيق وتعليق عىل كتاب )النافع يوم احلرش يف 
رشح الباب احلادي عرش( للعالمة احليل، رشح الفقيه 
املقداد السيوري طبع يف ايران ثم طبع مرة أخرى من 

قبل العتبة احلسينية املقدسة.
الزوية يف  )الزهرات  2. حتقيق وتعليق عىل كتاب 
الشهيد  سبط  العاميل  عيل  للشيخ  البهية(  الروضة 
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الثاين صاحب الروضة البهية يف رشح اللمعة الدمشقية، 
وصدر منها ثالثة أجزاء، وأكمل جزئني آخرين ومها يف 
طريقهام للطبع، وبقيت ثالث أجزاء هجرها مضطرا رغم 
 ملسؤول الطباعة يف  عزمه عىل إمتام هذه الدورة بقوله 
بينهام  جرى  اتصال  اخر  يف  بريوت  يف  العريب  املؤرخ  دار 
لتلبية نداء  "الوقت اآلن  املتبقية:  حينام سأله عن األجزاء 
القتال،  بجبهات  منشغل  وأنا  العليا،  الدينية  املرجعية 

للتحقيق". وقت  لدي  وليس 

3. رشح مناسك احلج للسيد السيستاين.
4. له حلقات يف صحيفة صدى املهدي ملركز الدراسات 

التخصصية يف االمام املهدي عج.  
التدريس:

الفقه  احلوزوية،  للمواد  التدريس  يامرس    كان 
ورشع  ذلك،  وغري  احلديث  ودراية  والكالم  واالصول 
بتدريس  وامتاز  املكاسب،  بتدريس  االخرية  اآلونة  يف 
ساعده  مما  دورات،  عدة  اتم  وقد  كثريا  البهية  الروضة 
ذلك يف حتقيق الزهرات الزوية، وكان مسؤوال عن ادارة 

االرشف. النجف    التربيزي  جواد  املريزا  مدرس 
صفاته ونشاطه:

 فيه من الصفات ما جعلته أهال لنيل الشهادة  وكان 
املجالسة  حسن  العرشة  طيب  النفس  كريم  كان  حيث 
ويدعو  يؤذيه  ملن  يستغفر  الشهرة  حيب  ال  التواضع  كثري 
له باهلداية، ويساعد الفقراء واملعوزين، وكان حيب العلامء 
بداياهتم  يف  سندا  هلم  وكان  عجيبا،  حبا  العلم  وطلبة 
عليه. يقدر  مما  احتياجاهتم  خمتلف  ملبيا  فيسعى  للدرس 
بني  ينسق  املؤمن  للشباب  وظهريا  سندا  كان  ايضا 
الدورات  ينظم  فكان  احلوزة،  أساتذة  وبني  اجلامعات 
يف  الشباب  بني  الدرسية  واحللقات  والثقافية  الدينية 

. ت فظا ملحا ا
 من أشد الناس دفاعًا عن مظلومية السيدة  وقد كان 

.الزهراء
الجهاد الدفاعي:

املرجعية  من  صدرت  التي  الكفائي  اجلهاد  فتوى  بعد 
ترك  ١435هـ،  شعبان   ١4 االرشف  النجف  يف  العليا 
 مبارشة دروسه احلوزوية كاملة، وترك  الشيخ الشهيد 
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نداء  لُيلّبي  حتقيقها  عىل  وعزم  أحبها  التي  خمطوطاته 
املرجعية العليا، فبعد أن قىض سنوات من عمره املبارك 
باحلشد  التحق   حممد آل  حممد  علوم  من  يتزود 

القتال. جبهات  يف  الشعبي 
بدأ بجمع املؤمنني الراغبني بالتطوع للجهاد الكفائي، 
لديه  من  بخربات  واستعان  وتدريبهم  بتنظيمهم  وبدأ 
الكفاءة واخلربة، ومن خالل معارفه قام بجمع السالح 
احدى  يف  الفوج  مقر  وكان  الالزمة  واملواد  والعتاد 
احلسينيات بني النجف االرشف وكربالء املقدسة وكل 
يف  الفوج  وكان  جدا،  حمدودة  إمكانات  ضمن  ذلك 
بداية أمره تشكيال مستقال، ورسعان ما اصبح ضمن 
املؤمنني  أمري  اإلمام  فرقة  يف  املرتىض  لواء  تشكيالت 
عيل التابعة للعتبة العلوية املقدسة بقرار من الشيخ 
الشهيد، فسامهت جمموعة من الفوج بقيادة ابن عمه 
يف  الزيدي  عامد  العقيد  األيمن  وساعده  اخته  وزوج 
حترير  ومعارك  بلد  معارك  يف  ثم  ومن  سبايكر  معركة 
آمريل، حتى التحق بنفسه قائدا ميدانيا قبيل حترير آمريل 
التي اشرتكت يف فك احلصار عنها كل فصائل احلشد 

العراق. الشعبي يف 
ومن أعامله كقائد من أبرز قائدة احلشد الشعبي:

البو  الكرغول،  حترير  معارك  بنفسه    قاد   .١
شارع  املطريات،  اجلمهورية،  طارش،  البو  حصوة، 
املخازن باجتاه اللواء السابع عرش، وأخريا البو حشمة 

اهلل. رمحه  فيها  استشهد  التي 
من  حرمت  التي  املدارس  من  العديد    فتح   .2
طلب  يف  أرسل  حيث  اإلرهاب  بسبب  الدراسة 
عىل  الطلبة  عوائل  وحث  وحثهم  واملعلمني  املدرسني 

والتعلُّم. التعليم  استئناف 
3. إعادة العوائل املهجرة يف منطقة )مخسة طوير(.
ومل  البيضاء  الراية  رفعت  التي  املناطق  تأمني   .4
التابع    األوصياء  سيد  فوج  مع  بمعارك  تدخل 
و  )اجلمهورية(  منطقتا  ومها  املقدسة  العلوية  للعتبة 
تتعرض  العوائل عىل وضعها ومل  فبقيت  )البو محيد(، 
ألي أذى، مما أعطى صورة رائعة عن اخالق اتباع أهل 

.البيت
الشهادة :

 يف البو حشمة احدى نواحي قضاء بلد  استشهد 
بتاريخ 2 / ربيع األول / ١436 هـ املصادف اخلميس 

25 / ١2 / 20١5 م.
كانت لديه وصايا عديدة، منها:

١. أن يصرب اخوته عىل قلب امه ألنه قادم عىل أئمته 
وسادته املعصومني.

برشاب  لفوزه  جنازته  عىل  احللوى  تنثر  أن   .2
الشهادة. بكأس  السعادة 

3. ان توضع جنازته يف مكتبته التي عشقها وهي ما 
يقرب من الثالثني ألف كتاب وخمطوطة.

4. ان ال ينساه املؤمنون من الدعاء ما ذكروه.
5. ان يربأ ذمته كل من عرفه وقد أبرأ ذمة اجلميع من 

حقه الشخيص.
6. ان حيج عنه بالنيابة ألنه أعرض عن احلج الذي 

عرض عليه باعتبار ان اجلهاد يف نظره أهم.
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ألنه  الصاحلة  االعامل  من  اوالده  ينساه  ال  ان   .٧
بكرامة. ليعيشوا  بنفسه  وضحى  تربيتهم  أحسن 

التشييع:
الذين  رفاقه  مع  مهيب  تشييع  يف  جنازته  وشّيعت 
احلوزة  رجاالت  من  الكثري  حرضه  معه،  استشهدوا 
السيستاين  رضا  حممد  السيد  اهلل  آية  كسامحة  العلمية 
مكاتب  عن  وممثلني  ظله  دام  األعىل  املرجع  نجل 
املراجع العظام وطلبته وأحبائه، وصىل عليه استاذه آية 
العتبة  يف  اهلل(  )حفظه  اإليرواين  باقر  حممد  الشيخ  اهلل 
العلوية املقدسة، ودفن يف أرض كان قد اشرتاها مسبقا 
له وإلخوته وعياهلم، وكان قد بنى له قربا فيها وكتب 

عليه:
كثرية والقبور  لذنا  بقربك 

قليل اجلوار  حيمي  من  ولكن 
املرجعية  فتوى  هي  كام  الشهادة  بمالبس  دفن  وقد 

أيضا. ووصيته 
وقد ترك أّما مذهولة من هول الصدمة، وترك زوجة 
املعصومة( وقد  فاطمة  بنات )زهراء، أضواء،  وثالثة 
القربان(  هذا  منها  تقبل  )اللهم  جنازته  خلف  صحن 
)حممد  أوالد  ثالثة  وله  )ع(،  زينب  بالسيدة  اقتداًء 
رضا، حممد باقر، حممد حسن( وكلهم قرص، واألخري 
الواتساب  كان قد عّوده والده ان يراسله عرب برنامج 
برسائل صوتية، وقد أرص حممد حسن البالغ من العمر 
رسالة  له  يرسل  أن  أبيه  شهادة  بعد  تقريبا  سنوات   3

انا أحبك يمتا جتي(.. صوتية )بابا 
: )الشيخ ميثاق  به وهم  وترك اخوة ُجرح فؤادهم 
رفاق  ابدا،  يفارقه  مل  الذي  امه  من  اخوه  الشيباين 
الزيدي، اخته ام حسني، وصفاء وعيل اخويه من أبيه(.

رثاء:
وقد ُرثي ببعض األبيات الشعرية: 

مجيعا للجهاد  نداءًا  لبو 
اجلنان رسيعا اىل رحب  ومضوا 

واهلها والديار  االحبة  تركوا 
دموعا تسيل  لفقدِهُم  وغدت 

فائزا الشهادة  نلت  قد  مشتاق 
وتركت كم من صاحٍب مفجوعا

كفاءًة للعلوم   وقورا  شيخا 
بخنوعا قابلتها  فال  ابدا 

قد ذدت عن ارض العراق وقدسه
مرشوعا للفدا  العامئم  نعم 

وُرثي ببيتني آخرين اختلفت النسبة لقائلها:
عامل عليه  نبكي  من  إن 

طاهرْة بنفس  جاد  عامل 
وامللتقى عاجال  عنا  غاب 

اآلخرْة يف  راحٍم  رب  عند 
واكمل البيتني احد الطلبة مؤرخا له:

أال زهٍو  )يف  أرخُت  وله 
السفرْة( بأيدي  مشتاقا  إّن 

وذاك   ،)١436( العددية:  قيمته  القوسني  بني  فام 
عىل حساب أن التاء املربوطة يف هناية الكلمة ال تلفظ 

اهلاء. بمنزلة  فتكون 

استفدهتا  معلومات،  من  املخترصة  الرتمجة  هذه  يف  ورد  ما 
كتبه  مما  وايضا  الشيباين  ميثاق  الشيخ  فضيلة  اخوه  كتبه  مما 
وأضفت   ، تعاىل  اهلل  حفظهام  العبادي  كرار  الشيخ  اخته  ابن 
عليهام ما سمعته منه شخصيا وما عرفته عنه حني اطالعي عىل 
بعض وثائقه اخلاصة، وما افاد به فضيلة الشيخ ستار املرشدي 
مسؤول جلنة االرشاد والتعبئة يف العتبة العلوية املقدسة ألحد 

اخلربية. املواقع 

السيد جعفر السيد سامي البدري 

النجف االرشف ١0 ربيع الثاين ١436هـ
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من إجازات الشهيد السعيد:
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صور لجانب من سفراته التلبليغية ودروسه مع العالمة البدري
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يف . ١ االحداث  جمريات  لواقع  للراصد  ينبغي  ال 
عرصنا احلارض فصله عن نصوص روايات املالحم 

القريب. املستقبل  واسترشاف  والفتن 
استشعار عظمة النعمة االهلية املتمثلة بمرجعية . 2

السيد السيستاين دام ظله وقيادته للمرحلة والدعاء 
له بطول العمر.

من . 3 يتضح  االعىل  املرجع  نظر  ودقة  عمق  ان 
خالل دراسة مواقفه منذ سقوط النظام والتي بدأت 
مراكز  من  املنهوب  السالح  مع  التعامل  بتحريم 
من  واملنع  للدولة  العام  املال  هنب  وحتريم  اجليش 
نرش وتداول التقارير للنظام السابق وغريها ووصل 
يف مرحتنا الراهنة اىل اجلهاد الدفاعي والتي سلمت 

عاتية.    فتن  من  العراقيني 

ان السيد السيستاين كان ومازال يمتاز بالنبوغ . 4
احلكيم  حمسن  كالسيد  اعاظم  عن  املرجعية  وورث 
الذي عارص ظروفا معقدة وجتاوزها والسيد اخلوئي 
الذي عارص اعتى طاغية مما اعطاه خربة اكثر وكذلك 
تألقا  زاده  مما  املذهب  أعاظم  عند  تلمذة  له  كانت 

فكريا. 
ان جمالس الشهداء خصوصا طلبة العلم منهم . 5

وخصوصا من كانت له بصامت يف املجال العلمي او 
ان  ينبغي  الراهن  للواقع  تذاكر  حمل  هي  االجتامعي 

تستثمر لقراءة مرحلة مائة عام من تاريخ العراق.
وقد ذكر سامحته ان له علقة خاصة مع الشهيد . 6

السعيد، فهو اول طالب ارتبط به يف النجف االرشف 
لبيع  مكتبة  يف  عليه  وتعرف  للعراق  عودته  بعد 

الكتب.
وقد ذكر ايضا حب الشهيد للكتب وانه ينبغي . ٧

تذكريا  الطلبة  الشهداء  ملكاتب  صورة  توضع  ان 
وصورة  وفكر،  علم  رجال  واهنم  بكتبهم  بعلقتهم 
كل  ترك  انه  الناس  يعرف  حتى  تدريسهم،  حللقات 

العليا. للمرجعية  طاعة  ليقاتل  خلفه  هذا 
ترسل . 8 ان  الطلبة  الشهداء  عشائر  عىل  ينبغي 

شبابا واعيا خرجيا ليعوضوا شهداء احلوزة يف طلب 
العلم وبأعداد كبرية عسى ان يربز شخص او اكثر.
للسيد  بالدعاء  حمارضته  البدري  العالمة  وختم 
والدعاء  وعافية  بصحة  العمر  باطالة  السيستاين 
للمجاهدين بالتسديد والنرص وان يتغمد اهلل الشهداء 

وذوهيم. اهليهم  عىل  خيلف  وان  رمحته  بواسع 

منظر شامل لمراسم الصالة على جثمان الشهيد السعيد الشيخ مشتاق الزيدي وزمالئه داخل صحن العتبة العلوية المقدسةمنظر شامل لمراسم الصالة على جثمان الشهيد السعيد الشيخ مشتاق الزيدي وزمالئه داخل صحن العتبة العلوية المقدسة

البدري حفظه  العالمة السيد سامي  القى 
السعيد  الشهيد  فاتحة  ملجس  في  اهلل 
 في اليوم االول  الشيخ مشتاق الزيدي 
محاضرة واشار فيها إلى جملة امور منها:


