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  وعلمية سيرة ذاتية –الغدير  رحيد

  .حيدر الغدير: اسم الشهرة
  .حيدر بن عبدالكريم بن حمادي الغدير: حسب وثيقة السفر االسم
 .دير الزور .م1939 - هـ1359: تاريخ الميالد -
  :المراحل الدراسية والشهادات العلمية -
 .م1959 - هـ1379الثانوية العامة  -
 .م1963 - هـ1383جامعة القاهرة  –في اللغة العربية  اإلجازة -
 .م1964 - هـ1384جامعة دمشق  –الدبلوم العامة في التربية  -
 .م1990- هـ1410جامعة القاهرة  –الماجستير في اللغة العربية  -
 .م1994- هـ1414جامعة عين شمس  –الدكتوراه في اللغة العربية  -

* * *  
  :تيةصدرت لي األعمال اآل •
 .لدكتوراهل وهذا الكتاب هو رسالتي، اً المجد عمر أبوريشة شاعرًا وٕانسانعاشق  -

  .م1997/هـ1417
 .م2006/هـ1427، ديوان شعر –من يطفئ الشمس  -
 .م2007/هـ1427،ديوان شعر –غدا نأتيك يا أقصى  -
 .م2009/ هـ1430 ،ديوان شعر –عادت لنا الخنساء  -
 م2013/ هـ1434 ،ديوان شعر –قسمًا لن أحيد  -
 .م2011/هـ1432، مجموعة مقاالت –ة في الحمراء صال -
  

وموضــــوعها ، صــــدر رســــالتي فــــي الماجســــتيرالعــــون أل وأســــأل اهللا عــــز وجــــل 
وأصــدر مــا أرضــى عنــه مــن شــعري ، "الرثــاء فــي شــعر البــارودي وشــوقي وحــافظ"

وأدب  "السـيرة الذاتيـة"ينتمي كثير منها إلـى فـن ، ومن مقاالت نثرية، غير المنشور
  "الذكرياتالرحالت و "
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* * *  

  
  :العمل •

  .المدينة المنورةفي في المعهد العلمي  اً مدرسعملت  -
 .في الرياض شعبة المناهج -" المعارف سابقاً "في وزارة التربية والتعليم و  -
 .، في الرياضفي أحد معاهد األمن العامو  -
 .في الندوة العالمية للشباب اإلسالمي في الرياضو  -
 .ي الرياضفي المجلس األعلى لإلعالم فو  -
 .م2003 - هـ1424أحلت إلى التقاعد عام  -

  .وهما أحب هواياتي، وبعد التقاعد اتسع وقتي أكثر للقراءة والكتابة
  

  :بصمات ومؤثرات -
  
وازدادت ، وكلمـا كبـرت، بر المؤثرات فـي حيـاتي علـى اإلطـالقكهو أ: اإلسالم •

نـــا فـــي الـــدنيا ز مفا وازداد يقينـــي أنـــه ســـبيل، بـــه وتعلقـــاً ، لـــه ازددت حبـــاً  ؛خبرتـــي
 .ومستوى الجماعات، مستوى األفراد ىعل، واآلخرة

  
دون أن أنـتقص مـن سـواهم مـن  جمـاً  أحـب قـومي العـرب حبـاً : العرب والعربيـة •

مزايـــا -الجملـــةفـــي  –ذلــك أنـــي أرى لهـــم ، مـــن مســـلمين وغيـــر مســـلمين، البشــر
 ،روحـب الخيـ، وكرم اليد، وسعة األفق، والطبع السوي، عالية من العقل الذكي

  -فـــي الجملـــة-والقـــدرة علـــى التواصـــل مـــع اآلخـــرين، كمـــا أن فهمهـــم لإلســـالم 
طرة ودراسـة، خالفـا لآلخـرين فأصح من فهم غيرهم بسبب اللغة التي يجيدونها 

 .الذين يجيدونها دراسة
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 وأحب اللغة العربية حبًا جمًا ألنهـا لغـة القـرآن الكـريم، والسـنة النبويـة المطهـرة،   
درة علــى األداء قــا فيهــا مــن دقــة وجمــال وغنــًى و ســالمي، فضــًال عّمــومعظــم التــراث اإل

هــذا بعــض مــا يمكــن أن نستخلصــه مــن حكمــة اهللا عــز وجــل أن وعنــدي . واالســتيعاب
البالغة، في اختياره للعرب مكانًا وزمانًا، وٕانسانًا ولسانًا، ألعظم مهمة في الـدنيا، وهـي 

} اهللا أعلم حيث يجعـل رسـالته{:  تعالىحمل رسالة اإلسالم، وٕابالغها للناس،  قال اهللا
 .)124: األنعام(
عصــبية الوال يجــوز لنــا أن نــذم العصــبية ذمــا مطلقــًا، فالعصــبية المذمومــة هــي    

: والرسول صلى اهللا عليـه وسـلم يقـول، أما العصبية الرشيدة فهي خير عميم، الجاهلية
وأنــا . )لطبرانــي فــي المعجــم الصــغير واألوســطســنن أبــي داود، وا( ".خيــركم المــدافع عــن عشــيرته مــالم يــأثم"

أحفظ من قديم جملة وجيزة بليغة أؤمن بها جدًا نسيت قائلها مع األسف، ولعله الشـيخ 
 ".رر، والكثير منه يدم القليل من التعصب يعم : "هي -رحمه اهللا–محمد رشيد رضا 

  
 قد كنت طالبا جـاداً ف، بالغاً  أثراً  أثرت السنوات الجامعية في : امعيةالمرحلة الج •

ومـن أكثـر مـا نفعنـي فـي تلـك ، يحظـى بحـب أسـاتذته وٕاعجـابهم، متفرغـاً  متفوقاً 
وقـــد . المرحلـــة حرصـــي الشـــديد علـــى حضـــور مناقشـــات الماجســـتير والـــدكتوراه

فتعلمـت ، وأختـزن، وأسـمع وأتأمـل، فـي قاعـة المناقشـة كنت أختـار مكانـًا قصـياً 
 .هه وضوابطالكثير من مناهج البحث العلمي وقواعد

   
 ،وكنــت أقــرأ فــي مجــاالت متنوعــة، بــالقراءة إلــى درجــة اإلدمــان أولعــت: القــراءة •

إنــي  .وهمــوم األمــة ،والسياســة ،ركــزت علــى الشــعر ةاألخيــر الســنوات لكنــي فــي 
فـالقراءة ، ا أكبـرموحاجة الكبار إليه، أعّد القراءة كالرياضة يحتاج إليها الجميع

 .خر الشيخوخة البدنيةؤ ضة توالريا، خر الشيخوخة العقليةؤ ت
  

وممــا أعــانني ، أكرمنــي اهللا عــز وجــل فســافرت إلــى عــدد مــن البلــدان: األســفار •
، فــي الريــاض" النــدوة العالميــة للشــباب اإلســالمي" علــى ذلــك أنــي عملــت فــي 

وكنــت ، والمـؤتمرات، ومــن  طبيعـة أعمالهـا المخيمـات، أكثـر مـن عشـر سـنوات
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، والثقافـات، والعـادات، في أسـفاري علـى التجـوال والتعـرف إلـى الطبـاع أحرص
وفـي هـذا النـوع مـن التجـوال متـع ، واالجتماعيـة واالقتصاديةواألحوال السياسية 

 .في الكتب نسانائد ومعلومات اليجدها اإلو وف
  

الحضور إلى البيوت العلمية الكريمـة التـي تقـام ب أولعت: المجالس والديوانيات •
 –وكنــت أرى ، هــا مــن األهميــة بطبيعــة الحــالظأمســيات جميلــة يتفــاوت حفيهــا 

أحسن اإلنسـان االسـتفادة  احقيقية إذ" مدارس"س هي لاجأن هذه الم –أزال  وال
وفــن  ،ويــتعلم اإلنســان فــن الحــوار، وتتجــدد الخبــرة ،حيــث تــزداد المعرفــة، منهــا

 .وفن المشاركة ،الصمت
  

ومجلـــس شـــيخ ، لـــس األســـتاذ العقـــادمج :ولقـــد حضـــرت مجـــالس كثيـــرة أبرزهـــا
، فــي القــاهرة ومجلــس محمــد يوســف موســى، العربيــة األســتاذ محمــود محمــد شــاكر

ــــس ــــع ومجل ــــدالعزيز الربي ــــورة عب ــــي المدينــــة المن ــــس ، ف ــــدالعزيز الر ومجل ــــاعب ، يعف
ومجلــس ، ومجلــس أنــور عشــقي، ومجلــس راشــد المبــارك، ومجلــس عثمــان الصــالح

  في الرياض أحمد باجنيد
  

وعـــّدلت فـــي ، ووســـعت مـــن عالقـــاتي، دت هـــذه المجـــالس مـــن معلومـــاتيوقـــد زا
للقـاء عـدد مـن  وهيـأت لـي فرصـة نـادرة جـداً ، جعة نفسياوشجعتني على مر ، آرائي

مــــا كنــــت أللقــــاهم ، السياســــة مــــن داخــــل المملكــــة وخارجهــــاو أعــــالم الــــدين واألدب 
  .إنها بحق أستاذ كبير لي. لوالها

  
علمـت فـي هـذه المؤسسـة المباركـة أكثـر مـن : ميالندوة العالمية للشباب اإلسـال •

، والعالقـات، والمعلومات، من حيث السفر، ولها فضل كبير علي، عشر سنوات
وعرفـت ، أني عرفت اإلمكانات الهائلة التي تملكها األمة علي  ومن أهم أفضالها

وهو مـا جعلنـي أرى أن التقـويم والمراجعـة ، من أخطاء العمل الدعوي كثيراً  أيضاً 
 ،وضـرورة عقليـة ،واجـب شـرعي ،كتلـأو  ةالدعوي الجماعة هواالعتراف بخطأ هذ
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مي ينبغـي أن تتقـدم ومصلحة وطنية، بل إني أرى أن عمليـة تقـويم العمـل اإلسـال
ـــى ســـواها، ولـــي ســـند قـــوي جـــدًا أعتمـــد عل يـــه فـــي هـــذه الرؤيـــة، هـــو القاعـــدة عل

 ".درء المفاسد مقدم على جلب المصالح: "األصولية التي تقول
  

ـــى لإلعـــالم • أكثـــر مـــن عشـــر  المميـــز عملـــت فـــي هـــذا المجلـــس: المجلـــس األعل
، وقــد مــرت هـــذه الســنوات وكأنهـــا حلــم بهـــيج، ومنــه أحلـــت إلــى التقاعـــد، ســنوات

، الـــذي يقـــوم علـــى الـــدرس والتقـــويم واالقتـــراح فيـــه ومـــرد ذلـــك إلـــى طبيعـــة العمـــل
 ألســــــــتاذوشخصــــــــية أمينــــــــه العــــــــام ا، ودفء العالقــــــــات الطيبــــــــة بــــــــين العــــــــاملين

، والــذوق الجميــل، تقــانواإل، للرقــة نــادراً  الــذي كــان نموذجــاً " عبــدالرحمن العبــدان"
إنه أشبه بزجاجة عطر نفيس جمـع : أقول عنه الز ألقد كنت وال  .والخلق الحسن

  .رحيقه من أغلى الورود وأجملها 
  
 وازداد هذا التعلق مع الـزمن حتـى، تعلقت بالشعر منذ صباي األول: أنا والشعر •

مــن أن  وبــدأت النشــر وأنــا فــي حــدود الخمســين خوفــاً ، كــاد يصــبح هاجســي األول
، ظـر الصـدورتوهناك مـا ين، دواوين أربعةوقد صدرت لي . ندم عليهأأنشر شيئا 

وأحـب الـنظم . بـدوي الجبـل، أحمـد شـوقي، المتنبـي: والشعراء المفضلون لدي هـم
وتطــول ، تغيــب الصــوارفو ، ويعتــدل المــزاج ،فــي األوقــات التــي يفــرغ فيهــا البــال

 .دالخلوة وتجتمع الشوار 
، وبـدوي الجبــل، وشــوقي، والنصـوص األدبيــة التـي تطيــب لـي جــدًا مـن شــعر المتنبـي

مـرات حـد منهـا اوربمـا قـرأت الو  ،عناية خاصـة أعطيها، ومعاصرين ىوغيرهم من قدام
  .قراءة تأمل وتذوق في خلوات تطول أو تقصر كثيرة

  
وأحــرص  ،وأجــد فيهــا ســعادة بالغــة، ة بــين الحــين واآلخــرالخلو بــأنــا مولــع : الخلــوة •

وفـي هـذه  .وأال تطـول مـن ناحيـة أخـرى، من ناحيـة على أن تكون الخلوة إيجابية
 مدرســــة حقيقيـــــةوبــــذلك صــــارت الخلـــــوة لــــي ، الخلــــوة أحــــاور نفســــي وأصـــــارحها
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، واكتشـــاف البـــدائل والحلـــول، وترتيـــب األولويـــات، للمراجعـــة والمحاســـبة والتجديـــد
  .والحمد هللا رب العالمين .انتفعت من ذلك كثيراً  وقد

  ـــــــــــــــ
  
  : العنوان

  55446ص ب  – 11534الرياض  -المملكة العربية السعودية

   0096611 4542753: الفاكس –0096611 4551784: المنزل/ الهاتف

  00966503001562: الجوال
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   :المرسل

  الشاعر حيدر الغدير . د
  السعودية المملكة العربية

  55446ص ب  – 11534الرياض  -

  –0096611 4551784: المنزل/ الهاتف

   0096611 4542753: الفاكس 

  00966503001562: الجوال
 


