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نموذج التقييم 

 العلمي
 

 في العلوم الشرعيةاعرف قدر نفسك 
 

 

 

 

 

 

 

 

 . حممد بن رزق بن طرهوني د                                            
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 الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا 

 أما بعد

 إلى استعدادنا لتقييم فقد أملحنا في رسالة إبراء الذمة إلخوة العقيدة واملنهج

مستويات اإلخوة العلمية فراسلني أحد الكرام الفضالء يرغب في تقييمه فأعلمته 

ولم أعد  ك فعلياأرادوا ولم أبدأ في ذل اإلخوة إنأنني عرضت عرضا ملساعدة 

وذج مبرنامجا لهذا التقييم بعد ووعدته خيرا ولذا فقد ارتأيت أن أعد هذا الن

ا للتقييم لكل من أراد أن يقيم مستواه وهو في أي منزلة من املنازل والتي سنجعله

 :منازل  تسع

 العوام :

 عامي جاهل

 عامي

 مثقف

___________________________ 

 طلبة العلم :

 طالب علم مبتدئ

 طالب علم

 طالب علم متقدم

___________________________ 

 العلماء :

 عالم 

 عالم متخصص

 عالم موسوعي

__________________________ 

 :وهو سريع ويتيسر ملن درس دراسات نظامية تقييم إجمالي وهناك 

 السن :

 الجنس :

 املستوى الدراس ي : 
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 الشهادات الحاصل عليها ودرجاتها :

 الشيوخ :

 اإلجازات :

 التزكيات :

 األبحاث واملؤلفات :

 التالميذ :

اقع ع  لى برامج التواصلالنشاطات العلمية : محاضرات ، ندوات ، مو

 

وهو أدق ويناسب من لم يدرس دراسة نظامية فهو شامل تقييم تفصيلي وهناك 

افق حاله ويجيب عن األسئلة بالتفصيل   :للجميع بحيث يختار الشخص ما يو

 

 أوال : اللغة العربية :

متاز ماليعرف القراءة والكتابة ، يعرف القراءة والكتابة ، يجيد القراءة والكتابة ، 

 القراءة والكتابة  في

ى درس اللغة العربية في املدارس والجامعات إلى أي مرحلة ، درس اللغة العربية عل

 .؟شيخ أو شيوخ ما أسماؤهم 

قرأ في كتب اللغة ، أسماء الكتب التي قرأها في النحو والصرف ومفردات اللغة 

اء مالء واإلنشوعلم العروض وعلم اإل والبيان والبديع  علوم البالغة املعنيوالشعر و 

 .والخطابة 

 ؟ وعلى يد من من املشايخأسماؤها : درس هذه الكتب 

 ؟هل تجاوز فيها اختبارات وما تحصل على تقييم في ذلك 

ن منها أو أكثر وتدريس ذلك هل لديه إجازة من أحد علماء اللغة في تقدمه في ف

 ؟لغيره

وهل هي ؟ ماهي ؟ لغة في ش يء من علوم الأو مؤلفات أبحاث  مقاالت أو  هل لديه

 ؟محكمة أم ال 

ما ؟ وهل له تالميذ فيها  ماهي ؟ هل له دروس أو محاضرات في تعليم اللغة ؟

 ؟ أسماؤهم ومنزلتهم العلمية
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 هل له مشاركات في ندوات أو مؤتمرات تتعلق باللغة ؟ ماهي ؟ وما املشاركة ؟

 

 ثانيا : القرآن الكريم :

 يستطيع القراءة وال سوى الفاتحة وبعض قصار السور يحفظ شيئا من القرآن ال 

 الصحيحة لغة

يستطيع القراءة سوى الفاتحة وبعض قصار السور و اليحفظ شيئا من القرآن 

 لغة الصحيحة

ويستطيع القراءة اليحفظ شيئا من القرآن سوى الفاتحة وبعض قصار السور 

 بالتجويد

 كم يحفظ ؟ وما مستوى حفظه وهل قيم ؟ يحفظ مقدارا من القرآن ..

 هل يجيد التجويد أداء ؟ كيف تعلمه وهل قيمه أحد ؟

وهل يحفظ شيئا من هل درس التجويد ؟ ماذا درس وعلى يد من ؟ وما تقييمه ؟ 

 هل لديه إجازة ؟ وممن ؟املتون فيه 

 هل لديه أي شهادات أو إجازات في القرآن أو دخل مسابقات وفاز فيها ؟

 ؟رس شيئا من القراءات ؟ ما هي ؟ وعلى يد من ؟ وما الكتب التي درسها هل د

هل يحفظ شيئا من املتون العلمية في القراءات ؟ وهل لديه إجازة في ش يء منها ؟ 

 وممن ؟

هل لديه أبحاث أو مؤلفات في التجويد أو القراءات ؟ وهل درس أحدا ذلك وهل 

 أجاز أحدا ؟ من ؟ وما مستواهم العلمي ؟

ل له نشاط في وسائل التواصل في ذلك وماهو ؟ وهل شارك في مؤتمرات وماهي ه

 املشاركة ؟

 

 ثالثا : الحديث الشريف :

 قرأ كتبا في الحديث الشريف .. ماهي ؟

 حا لكتب الحديث الشريف .. اذكرها و قرأ شر 

يحفظ عددا من األحاديث .. كم عددها تقريبا ؟ وكم كتابا يحفظ في الحديث مع 

 سماء الكتب ..ذكر أ
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 هل يحفظ األحاديث بأسانيدها أم ال ؟

بالتفصيل مع ذكر أسماء من هل درس شيئا من كتب الحديث على يد العلماء ؟ 

 درس عليهم .. وهل قيموه في دراسته وكيف كان هذا التقييم ؟

هل لديه إجازة في ش يء من كتب الحديث وممن ؟ وهل أجاز أحدا في الحديث ؟ من 

 م العلمي ؟وما مستواه؟ 

هل له مؤلفات في الحديث أو دروس ومحاضرات وأبحاث ؟ ماهي وهل ش يء منها 

  محكم ؟

 

 رابعا : التوحيد والعقيدة :

والفلسفة ويشمل ذلك الديانات األخرى وامللل والنحل والفرق واملذاهب املعاصرة 

 واملنطق

 قرأ كتبا في هذه العلوم .. ماهي ؟

 رأ شروحا لكتب في هذه العلوم اذكرها ق

 هل يحفظ شيئا من متون هذه العلوم أم ال ؟ اذكر ماتحفظه 

هل درس شيئا من كتب هذه العلوم على يد العلماء ؟ بالتفصيل مع ذكر أسماء من 

 درس عليهم .. وهل قيموه في دراسته وكيف كان هذا التقييم ؟

وممن ؟ وهل أجاز أحدا في ش يء منها ؟  هل لديه إجازة في ش يء من كتب هذه العلوم

 من ؟ وما مستواهم العلمي ؟

هل له مؤلفات في ش يء من هذه العلوم أو دروس ومحاضرات وأبحاث ؟ ماهي وهل 

 ش يء منها محكم ؟ 

 

ومناهج املفسرين وعلوم القرآن املختلفة مثل  وأصول التفسير خامسا : التفسير 

النزول والناسخ واملنسوخ وعد اآلي ورسم وأسباب غريب القرآن وتوجيه القراءات 

 وغيرها :وضبط املصحف 

 قرأ كتبا في هذه العلوم .. ماهي ؟

 قرأ شروحا لكتب في هذه العلوم اذكرها 

 هل يحفظ شيئا من متون هذه العلوم أم ال ؟ اذكر ماتحفظه 
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هل درس شيئا من كتب هذه العلوم على يد العلماء ؟ بالتفصيل مع ذكر أسماء من 

 رس عليهم .. وهل قيموه في دراسته وكيف كان هذا التقييم ؟د

هل لديه إجازة في ش يء من كتب هذه العلوم وممن ؟ وهل أجاز أحدا في ش يء منها ؟ 

 من ؟ وما مستواهم العلمي ؟

هل له مؤلفات في ش يء من هذه العلوم أو دروس ومحاضرات وأبحاث ؟ ماهي وهل 

 ش يء منها محكم ؟ 

 

لحديث : مصطلح الحديث والتخريج ودراسة األسانيد وغريب سادسا : علوم ا

الحديث ومشكل الحديث واآلثار وأسباب الورود والناسخ واملنسوخ واملتواتر وغير 

 ذلك 

 قرأ كتبا في هذه العلوم .. ماهي ؟

 قرأ شروحا لكتب في هذه العلوم اذكرها 

 هل يحفظ شيئا من متون هذه العلوم أم ال ؟ اذكر ماتحفظه 

ل درس شيئا من كتب هذه العلوم على يد العلماء ؟ بالتفصيل مع ذكر أسماء من ه

 درس عليهم .. وهل قيموه في دراسته وكيف كان هذا التقييم ؟

هل لديه إجازة في ش يء من كتب هذه العلوم وممن ؟ وهل أجاز أحدا في ش يء منها ؟ 

 من ؟ وما مستواهم العلمي ؟

علوم أو دروس ومحاضرات وأبحاث ؟ ماهي وهل هل له مؤلفات في ش يء من هذه ال

 ش يء منها محكم ؟ 

 

ه والفقه املقارن : املذاهب األربعة وفقوفقه الحديث  سابعا : الفقه وأصول الفقه

ومقاصد الشريعة أهل الظاهر واملذاهب األخرى واآلثار عن السلف الصالح 

والفرائض ء وعلوم القضاوالسياسة الشرعية والقواعد الفقهية واألصولية 

 وغير ذلك :واملواريث 

 قرأ كتبا في هذه العلوم .. ماهي ؟

 قرأ شروحا لكتب في هذه العلوم اذكرها 

 هل يحفظ شيئا من متون هذه العلوم أم ال ؟ اذكر ماتحفظه 
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هل درس شيئا من كتب هذه العلوم على يد العلماء ؟ بالتفصيل مع ذكر أسماء من 

 استه وكيف كان هذا التقييم ؟درس عليهم .. وهل قيموه في در 

هل لديه إجازة في ش يء من كتب هذه العلوم وممن ؟ وهل أجاز أحدا في ش يء منها ؟ 

 من ؟ وما مستواهم العلمي ؟

هل له مؤلفات في ش يء من هذه العلوم أو دروس ومحاضرات وأبحاث ؟ ماهي وهل 

 ش يء منها محكم ؟

 

ص والدالئل والشمائل والتاريخ السيرة النبوية وفقه السيرة والخصائثامنا : 

 اإلسالمي والقضايا املعاصرة وحاضر العالم اإلسالمي :

 قرأ كتبا في هذه العلوم .. ماهي ؟

 قرأ شروحا لكتب في هذه العلوم اذكرها 

 هل يحفظ شيئا من متون هذه العلوم أم ال ؟ اذكر ماتحفظه 

صيل مع ذكر أسماء من هل درس شيئا من كتب هذه العلوم على يد العلماء ؟ بالتف

 درس عليهم .. وهل قيموه في دراسته وكيف كان هذا التقييم ؟

هل لديه إجازة في ش يء من كتب هذه العلوم وممن ؟ وهل أجاز أحدا في ش يء منها ؟ 

 من ؟ وما مستواهم العلمي ؟

هل له مؤلفات في ش يء من هذه العلوم أو دروس ومحاضرات وأبحاث ؟ ماهي وهل 

 كم ؟ ش يء منها مح

 

 علوم األخالق واآلداب والسلوك والزهد والرقائق وسير العلماء :تاسعا : 

 قرأ كتبا في هذه العلوم .. ماهي ؟

 قرأ شروحا لكتب في هذه العلوم اذكرها 

 هل يحفظ شيئا من متون هذه العلوم أم ال ؟ اذكر ماتحفظه 

ع ذكر أسماء من هل درس شيئا من كتب هذه العلوم على يد العلماء ؟ بالتفصيل م

 درس عليهم .. وهل قيموه في دراسته وكيف كان هذا التقييم ؟

هل لديه إجازة في ش يء من كتب هذه العلوم وممن ؟ وهل أجاز أحدا في ش يء منها ؟ 

 من ؟ وما مستواهم العلمي ؟
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هل له مؤلفات في ش يء من هذه العلوم أو دروس ومحاضرات وأبحاث ؟ ماهي وهل 

 ش يء منها محكم ؟ 

 

البحث واملكتبة والتدريس والخطابة والتربية و والحسبة  وفقهها الدعوةعاشرا : 

 :والخط الكتابة واإلمالء قواعد و ودراسة املخطوطات واملصادر والتحقيق 

 قرأ كتبا في هذه العلوم .. ماهي ؟

 قرأ شروحا لكتب في هذه العلوم اذكرها 

 ماتحفظه  هل يحفظ شيئا من متون هذه العلوم أم ال ؟ اذكر 

هل درس شيئا من كتب هذه العلوم على يد العلماء ؟ بالتفصيل مع ذكر أسماء من 

 درس عليهم .. وهل قيموه في دراسته وكيف كان هذا التقييم ؟

هل لديه إجازة في ش يء من كتب هذه العلوم وممن ؟ وهل أجاز أحدا في ش يء منها ؟ 

 من ؟ وما مستواهم العلمي ؟

ء من هذه العلوم أو دروس ومحاضرات وأبحاث ؟ ماهي وهل هل له مؤلفات في ش ي

 ش يء منها محكم ؟ 

 

 حادي عشر : إضافات خاصة بمنزلة العلماء :

 هل له أعمال موسوعية ؟ مع تقييمها 

 هل شارك في مؤتمرات علمية ؟ ماهي ؟ ومادوره

ا هل قرر ش يء من مؤلفاته كمناهج تعليمية أو مرجعا للمناهج التعليمية ؟ اذكره

 ومكانها

هل شارك في تأسيس جامعات أو معاهد أو كليات أو مدارس مع توضيح الدور الذي 

 .قام به 

 

 طريقة التقييم :

 من لم يجب إيجابات إيجابية عن أسئلة التقييم فهو عامي جاهل قطعا

 فهو بين عامي ومثقف يحتاج تدقيق سئلةأل ول من األ الثلث ا ومن أجاب عن 



10 

 

لب علم فهو بين مثقف وطا سئلةأل من اوبداية الثاني ول أل الثلث اومن أجاب عن 

 يحتاج تدقق

فهو بين طالب علم  سئلةأل من اوالثاني وبداية الثالث ول أل الثلث امن أجاب عن و 

 قوي وعالم يحتاج تدقيق

 هذا في كل علم على حدة 

ومن أجاب عن جميع األسئلة في كل علم على حدة فهو عالم متخصص في هذا 

 العلم 

وهي أعلى درجة علمية ومن أجاب عن جميع األسئلة في التقييم فهو عالم موسوعي 

 .ها يقيم ب

 

ونختم بمقال من أي صنف أنت ؟ لتعرف ما يجب عليك أن تتبعه بعدما عرفت 

 مستواك :

 

 من أي صنف أنت ؟؟
 أما بعد… الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا 

 فالناس مع كل علم من العلوم على مراتب ثالث :

 عالم وطالب علم وعامي

 هل يوجد قسم رابع في العقل ؟

 وكل قسم له مواصفاته ومميزاته وله حقوقه وواجباته

اقعيا من حياتنا ال يختلف عليه غالبا الناس فمثال علم  الطب . ولنضرب مثاال و

علم الطب له علماؤه وهم من أفنوا أعمارهم بعدما درسوا السنوات الطوال 

 يصلون ليلهم بنهارهم في استيعاب علومهم .

 ثم طووا األعوام بعد األعوام في البحث والتنقيب والتجارب والتدريب في تطبيقات

 مادرسوه خالل هذه السنوات الطوال .

ديدة وألزمنة مديدة حتى شهد لهم القاص ي ثم طبقوا هذه العلوم عمليا مرات ع

 والداني بعلو الشأو وجاللة القدر .
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ا ثم أثروا األمة بأبحاثهم ومؤلفاتهم العظيمة خالصة هذه الخبرات والتي ينهل منه

 بعدهم طلبة العلم الذين يرومون السير على نهجهم .

وا املسيرة في ومنهم من انبرى لتعليم طالب هذا العلم وتدريب األجيال لكي يكمل

 خدمة أمتهم .

وهؤالء يتفاوتون فيما بينهم ولكن الكل يلجأ إليهم ويسألهم ويعتمد ما يقولونه 

 ويسلم لهم ويضع مسئولية جسده بين أيديهم .

وال يقبل أن يدخل في مسائل الطب سواهم وهم الذين يتناقشون فيما بينهم عند 

 اختالف وجهات نظرهم .

خاصة من طالبهم ويمثلهم مؤلفو كتب الطب وأساتذة  ولهم احترامهم وتقديرهم

 الجامعات وكبار األطباء .

 فهل أنت من علماء هذا العلم ؟

وعلم الطب له طالبه وهؤالء هم الذين أفنوا صباهم وفتوتهم وجزءا من شبابهم 

 ليؤهلوا أنفسهم فقط ببعض العلوم األولية .

ثم بعدما برزوا في علومهم  وذلك ليتمكنوا من استيعاب علوم الطب فيما بعد

 األولية وحازوا أعلى الدرجات اتجهوا للطب .

 فإذا بهم يبدءون أولى مراحل العلماء بوصلهم الليل بالنهار في دراسة علوم الطب

 تدريجيا شيئا فشيئا صغاره ثم كباره .

ليس قراءة من الكتب وال مشاهدة للقاءات ولكن ثنوا ركبهم عند علماء هذا العلم 

 دبوا بأدب طالب العلم .وتأ

حتى شهد لهم أساتذتهم بأنهم تمكنوا من استيعاب هذه العلوم واستطاعوا فهم 

 نصوص علمائها وأنهم أصبحوا أهال لالنتقال ملرحلة أعلى .

فمنهم من اقتصر على هذا الحد ومنهم من أكمل املسيرة ليزداد علما وينهلل من 

 .أنهاره الثرة فسافر وتنقل بين العلماء 

 وذلك ليدخل مرحلة أخرى يقترب فيها من أولى مراحل العلماء .

ي والقسم األول من هؤالء ال يسلم لهم أحد وال يرجع لهم في قول وال يعتمد لهم رأ

 وإنما يمكنهم شرح ما يقوله علماؤهم وتبسيطه لغيرهم .

 كما يمكنهم معالجة بعض الحاالت اليسيرة التي يكفي لها ما حصلوه من علوم .
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ي أما القسم الثاني فهو كاألول إال أنهم يمكنهم عالج حاالت أعلى درجة وكالمهم ف

 الترجيح بين ما يختلف فيه العلماء له اعتباره .

صمتوا  وهم جميعا يتناقشون فيما بينهم ويفهم بعضهم بعضا فإذا حضر العلماء

 وأعطوا القوس باريها وأنصتوا ليتعلموا .

 وهؤالء لهم احترامهم وتقديرهم بحسبهم ألنهم طلبة علم ومشاريع لعلماء أجالء .

 فهل أنت من طالب علم الطب ؟

وعلم الطب له أمة من العوام فيه وهم جل الناس الذين لديهم ما يشغلهم عن هذا 

 .العلم فليسوا من علمائه وال من طالبه 

فال ينطبق عليهم وصف أي من الفريقين وهؤالء يلزمهم احترام الفريقين السابقين 

 وإنزال أصحابهما منزلتهم .

وإذا حصلت لهم حاجة لهذا العلم فإنهم يلجأون إلى علمائه يسألونهم وربما 

 استأنسوا بطلبة العلم ليساعدوهم في الوصول لعلمائهم .

علماء وأمراء وخبراء ومهندسين ومدرسين  وهؤالء يمثلهم سائر طوائف األمة من

 ومحاسبين وإعالميين وتجار وزراع وصناع وغيرهم .

ال تجد أحدا من هؤالء يجري عملية جراحية عند غير أهل العلم من األطباء مهما 

 بلغ قدره وزاد جاهه وماله .

وال تجد أحدا منهم يجري عملية جراحية عند طالب من طالب كلية الطب مهما كان 

 متفوقا .

وعليه فما الذي يحصل مع علوم الشريعة وهي أصعب وأعمق وأوسع وأشرف من 

 كل علم على وجه البسيطة .

وإذا كان علم الطب له شرفه ألنه يتعامل مع الجسد البشري املكرم فكيف بالعلم 

 الذي يتعامل مع الجسد والروح معا .

لة بالجسد الفاني فكيف وإذا كان علم الطب علم دنيوي صرف يخدم الدنيا الزائ

 بالعلم الذي يخدم اآلخرة الباقية بالجسد الباقي .

وإذا كان الذي يخوض في علم الطب من غير أهله مستنكر من كل العقالء فكيف 

 بمن يتقول على هللا بغير علم .

 فانظر أخي الحبيب من أي صنف أنت في علوم الشريعة ؟
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أنت طالب علم فنسألك عن كالم  هل أنت عالم فنسمع لك ونسلم ملا تقول أم

 العلماء لتوضحه وتبسطه لنا

أم أنت من العوام فليس لك أن تتخوض في علم هللا بغير أهلية والسالمة أن تمسك 

 عليك لسانك لئال تهلك .

وتشغل نفسك بالبحث عن العالم الثقة الذي تسأله عن أمور دينك وتذعن لقوله 

 دون هوى وتتبع للرخص والزالت ؟

 ندعوك أن تحاول أن ترقى بنفسك من منزلة العوام إلى منزلة طلبة العلم لكي وهنا

 تبصر طريقك وتنور بصيرتك .

ولكن لكل ش يء ثمنه وإليك منهجا إن أحببت ذلك عليك أن تسير عليه وإال فقف 

 مكانك قال تعالى ) قل إنما حرم ربي الفواحش ماظهر منها وما بطن واإلثم والبغي

 تشركوا باهلل ما لم ينزل به سلطانابغير الحق وأن 

 )وأن تقولوا على هللا ما ال تعلمون ( )وأن تقولوا على هللا ما ال تعلمون (
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