
محسن عبد الحميد مفكر وعالم إسالمي وأستاذ في تفسير القرآن الكريم، ولُه مؤلفات عديدة في الفكر 

عراقي بعد اعالن الحزب اإلسالمي والشريعة وتفسير القرآن الكريم، وشغل منصب أمين عام الحزب اإلسالمي ال

 في مجلس الحكم 2003في بغداد عام 
ً
، ثم أصبح رئيس مجلس شورى الحزب اإلسالمي العراقي، كما كان عضوا

 .م2004م، وشغل منصب رئيس املجلس لشهر آذار من عام 2003العراقي بعد الغزو األمريكي للعراق عام 

 

 املولد والتحصيل الدراس ي

م، ودرس االبتدائية واملتوسطة في مدينة 1937ولد الدكتور محسن عبد الحميد في مدينة كركوك سنة 

 .السليمانية، واإلعدادية في مدينة كركوك

 .م1959عربية من دار املعلمين العالية )كلية التربية حاليا( في بغداد عام تخرج في قسم اللغة ال

م، من كلية اآلداب في جامعة القاهرة في تفسير القرآن الكريم 1968هـ/ 1384حصل على درجة املاجستير عام 

( ويكون بهذا أول طالب يدخل دراسة إسالمية في جامعة القاهرة إذ كانت 
ً
على رسالته املوسومة )اآللوس ي مفسرا

 .الدراسات اإلسالمية مقتصرة على الجامع األزهر

م، في تفسير القرآن الكريم من كلية اآلداب ــ جامعة القاهرة 1972هـ/ 1392الدكتوراه في عام  حصل على درجة

(. رقي إلى مرتبة أستاذ مساعد عام 
ً
م . 1975بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف األولى على أطروحته)الرازي مفسرا

 .م1983و نال درجة األستاذية عام 

 

 معاناته واعتقاله

 .في األمن العامة في بغداد مع أعضاء قيادة الحزب اإلسالمي العراقي يومئذ ثم أطلق سراحهم 1966أعتقل عام 

 .يوما أثر سوء العالقة بين العراق ومصر آنذاك 55أثناء إقامته في القاهرة، أعتقل ملدة 

عراقي صدام كان له نشاط بارز في الدعوة واإلرشاد وتأليف الكتب املنوعة، وقد أودع السجن في حكم الرئيس ال

حسين ثم أطلق سراحه بعد تدخل شخصيات إسالمية وعربية وبالرغم من ذلك لم يغادر العراق بل كان يقول 

 .قولته املشهورة:)وهللا لو وضعوا املشنقة في باب داري لن أغادر العراق(

 

 عمله وإنجازاته

 للغة العربية في ثانوية كركوك ملدة عشر سنوات
ً
 .عمل مدرسا

 .م1975أستاذا في كلية الدراسات اإلسالمية التي أغلقها النظام السابق عام 



 .تدرج في عدة مناصب وظيفية منها أستاذ مادة التفسير والعقيدة والفكر اإلسالمي والحديث في جامعة بغداد

 .م1985و  1982أوفد إلى املغرب للتدريس في جامعاتها بين عامي 

 .م1985و  1981كان أستاذا زائرا في جامعة امللك محمد بن سعود اإلسالمية ألربع سنوات متوالية 

وم اإلسالمية على علماء أجالء وحصل على اإلجازة العلمية من الشيخ مصطفى بن أبي بكر الهرشمي درس العل

 .م1978في أربيل عام 

 .م1996أعطي لقب األستاذ األول في كلية التربية عام 

 .م، في الدراسات اإلسالمية2001حصل على جائزة بيت الحكمة في بغداد عام 

 .دينية في وزارة التعليم العالي ووزارة األوقاف والشؤون الدينيةشارك في تطوير مناهج التربية ال

 .هو عضو في وضع مناهج الجهاز العربي ملحو األمية أبان الثمانينيات من القرن املاض ي

 عضو في بيت الحكمة 

 .االتحاد العاملي لعلماء املسلمينعضو مجلس األمناء في و 

 

 .واإلسالمية وفي أوروباحضر عدة مؤتمرات فكرية وعلمية عاملية في العراق والبالد العربية 

 .ناقش أكثر من مائة وخمسين رسالة ماجستير ودكتوراه في جامعات العراق وخارجه

 .أشرف على أكثر من أربعين رسالة ماجستير ودكتوراه

 في مجلس الحكم االنتقالي الذي شكل عام 
ً
  2003كان عضوا

ً
بعد سقوط نظام صدام حسين حيث كان ممثال

 .العراقي وأهل السنة فيه عن الحزب اإلسالمي

م، وهي وثيقة أتفق 2006ساهم محسن عبد الحميد مع جمع من علماء العراق في التوقيع على وثيقة مكة عام 

 .فيها على وقف األعمال الطائفية في العراق ونالت تأييد ورضا معظم علماء املسلمين

م، وعام 1975ألقى مئات املحاضرات اإلسالمية في املساجد والجامعات واملؤسسات الثقافية ما بين عام 

 .م، في العراق وخارجه2007

له أكثر من ثالثين كتابا في التفسير والعقائد والفكر اإلسالمي والثقافة اإلسالمية املعاصرة ومنها )حقيقة البابية 

 .مي واملنهج الشمولي في فهم اإلسالم والسلسلة البيضاء( وغيرهاوالبهائية وتجديد الفكر اإلسال 

 .نشر مئات املقاالت في الثقافة اإلسالمية في عدد من الجرائد واملجالت العراقية والعربية والعاملية



أوقف مكتبته الخاصة التي جلبها من بغداد على الجامع الذي بناه اخوه االستاذ الدكتور نظام الدين عبد 

ال عبد الحميد الشيخ بزيني( في أربيل ، وقد فتحها امام القّراء والباحثين واألساتذة الحمي
ُ
د باسم والده ) امل

 . والطلبة

 

 مؤلفاته

 
ً
 .رسالة ماجستير -اآللوس ي مفسرا

 
ً
 . أطروحة دكتوراه -الرازي مفسرا

 .أوضح املعاني في تهذيب تفسير روح املعاني ألبي الثناء اآللوس ي

 وس ي ومنهجه في التفسيراإلمام اآلل

 م( 2003 -م  1945اإلخوان املسلمون في العراق )

 املشروع اإلسالمي املعاصر أمام التحديات

 دراسات في أصول تفسير القرآن الكريم

 نظرات في تفسير آيات من القرآن الكريم

 التراجم و التوافق بين نصوص القرآن

 صحابة رسول هللا في القرآن

 في ضوء العلم والعقل و الوحيالعقائد اإلسالمية 

 .حقيقة البابية والبهائية

 .العلم ليس كافرا

 .حركة اإلسالم ومفكروا الغرب

 ازمة املثقفين تجاه اإلسالم في العصر الحديث

 .الوجودية وواجهات الصهيونية

 .مع رسول هللا

 .زي املرأة وأثره في املجتمع

 .حول قضية التراث

 .ومات شريعتهالنظام الروحي في اإلسالم ومق

 .اللغة العربية بين شعوبنا



 .املنهج الشمولي في فهم اإلسالم

 .من املنظومة الغربية إلى املنظومة اإلسالمية

 من البالغ املبين إلى السياسة الشرعية

 .منهاج الشاب املسلم في أسرته

 .أسرتك أيها املسلم

 .موقف اليهود من اإلسالم واملسلمين

 .املرأة في ظل الحضارة الغربية

 .منهج التغيير األجتماعي في اإلسالم

 .اإلسالم والتنمية االجتماعية

 تجديد الفكر اإلسالمي

 العوملة من املنظور اإلسالمي


