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مقدمه

بسم اهلل الرحمن الرحیم
طرح سوال و به چالش کشیدن ذهن و پاسخ به تستهای چهارگزینه ای در تثبیت موضوعات در
ذهن از نظر روانشناسی روز به اثبات رسیده و امروزه آزمونهای تستی روش استاندارد خود
آزمایی و دیگر امتحانات متداول می باشد .لذا در شرائط کنونی جهان ارتباطات که امکان
دسترسی آسان فراهم شده و از طرفی خیل مشتاقان به عدالت و معنویت رجوع روز افزون به
اعاظم عالم تشیع حفظهم اهلل دارند ضمن امید به اینکه هنرمندان و دانشمندان  ،احکام دین را به
روشهای نوآورانه و همه جانبه در اختیار مریدان و مقلدینش قرار دهند  ،گامی کوچک در
تستی کردن احکام برداشته شده و به وجود پر فیض حضرت آیت العظمی نوری همدانی چهره
همیشه همراه امام راحل(ره) و مقام معظم رهبری تقدیم می گردد .والسالم
دکتر سعید قاضی پور
49/3/27

تستهای احکام تقلید
 – 1یادگرفتن احکام خدا (مقدمه)
الف ) واجب است
ب) یکی از فرائض مهم اسالمی است
ج) الف و ب
د) مستحب مؤکد است
 – 2مسلمان ( مسئله )1
الف) باید اصول دین را تقلید نماید
ب) می تواند اصول دین را تقلید نماید
ج) باید به اصول دین ایمان یقین داشته باشد
د) همه موارد
 – 3مسلمان باید در احکام غیر ضروری دین ( مسأله )1
الف) یا مجتهد باشد که بتواند احکام را از روی دلیل بدست آورد
ب) یا از مجتهد تقلید کند یعنی به دستور او رفتار نماید
ج) یا از راه احتیاط طوری به وظیفه خود عمل نماید که یقین کند تکلیف خود را انجام داده است
د) همه موارد
 – 4تقلید در احکام (مسأله )3
الف) جائز نمی باشد

ب) عمل کردن به دستور مجتهد است
ج) حرام است
د) عمل مستحبی است
 – 5از مجتهدی باید تقلید کرد که ( مسأله )2
الف) مرد و بالغ و عاقل و شیعه دوازده امامی و حالل زاده و زنده و عادل باشد
ب) بنا بر احتیاط واجب حریص به دنیا نباشد
ج) بنا بر اقوی در صورت علم به مخالفت فتوای او با فتوای غیر  ،در مسائل مورد احتیاج او باید اعلم
باشد  ،مگر آنکه فتوای غیر اعلم موافق با احتیاط باشد
د)همه موارد
 – 6اعلم ( مسأله )2
الف)شیخ بوده و از تمام مجتهد های زمان خود مسن تر باشد
ب) در فهمیدن حکم خدا از تمام مجتهد های زمان خود  ،استادتر باشد
ج) قدرت استنباط احکام خدا را داشته باشد
د) با تقوا باشد
 – 7مجتهد و اعلم را از چند راه می توان شناخت(.مسأله )3
الف) اول  :آنکه خود انسان یقین کند  ،مثل آنکه از اهل علم باشد و بتواند مجتهد و اعلم را بشناسد
ب)آنکه دو نفر عالم عادل  ،که می توانند مجتهد و اعلم را تشخیص دهند  ،مجتهد بودن یا اعلم بودن
کسی را تصدیق کنند  ،به شرط آنکه دو نفر عالم عادل دیگر به گفته آنان مخالفت ننمایند

ج) سوم آنکه عده ای از اهل علم که می توانند مجتهد و اعلم را تشخیص دهند و از گفته آنان اطمینان
پیدا می شود مجتهد بودن یا اعلم بودن کسی را تصدیق کنند
د) همه موارد
 – 8کدامیک از موارد زیر جزو راههای بدست آوردن فتوی یعنی دستور مجتهد نمی باشد ؟
(مسأله )5
الف) شنیدن از خود مجتهد یا از دو نفر عادل که فتوای مجتهد را نقل کنند
ب) شنیدن از کسی که مورد اطمینان و راستگوست
ج) دیدن در رساله مجتهد در صورتی که انسان به درستی آن رساله اطمینان داشته باشد
د) هیچکدام
 – 9تا انسان یقین نکند که فتوای مجتهد عوض شده است ( مسأله )6
الف) می تواند به آنچه در رساله نوشته شده عمل نماید
ب) تنها می تواند به آنچه قبالَ عمل کرده عمل نماید و در مورد مابقی تحقیق الزم است
ج) هر دو
د) هیچکدام
 – 11اگر احتمال دهد که فتوای مجتهد عوض شده ( مسأله )6
الف) جستجو الزم است
ب) جستجو الزم نیست
ج) جستجو الزم و واجب است

د) عدول باید کرد
 – 11اگر مجتهد اعلم در مسأله ای فتوی دهد ( مسأله )7
الف) مقلد آن مجتهد می تواند رجوع به مجتهد دیگر نماید
ب) مقلد آن مجتهد نمی تواند در آن مسأله به فتوای مجتهد دیگر عمل کند
ج) می تواند عمل نماید یا عمل نکند
د) همه موارد
 – 12اگر مجتهد اعلم فتوی ندهد و و بفرماید احتیاط آن است که یا بفرماید مسأله محل تأمل یا
محل اشکال است ( مسأله )7
الف) مقلد می تواند عمل کند یا عمل ننماید
ب) مقلد مخیر است عمل کند و یا عمل ننماید
ج) مقلد نمی تواند رجوع نماید
د) مقلد باید یا به این احتیاط واجب عمل نماید یا به فتوای مجتهد دیگری عمل کند و بنا بر احتیاط
واجب به فتوای مجتهدی که علم او از مجتهد اعلم کمتر و از مجتهدهای دیگر بیشتر است عمل نماید
 – 13اگر مجتهد اعلم بعد از آنکه در مسأله ای فتوی داده احتیاط کند (مسأله )8
الف) مقلد او نمی تواند در آن مسأله به فتوای مجتهد دیگر رفتار کند مگر آنکه فتوای آن مجتهد
نزدیک تر احتیاط باشد
ب) مقلد باید یا به فتوای مجتهد اعلم عمل کند  ،یا به احتیاط بعد از فتوی عمل نماید
ج) آن احتیاط را احتیاط مستحب می گویند
د) همه موارد

 – 14اگر مجتهدی که انسان از او تقلید می کند از دنیا برود (مسأله )9
الف) باید حتماً بقاء بر تقلید نماید
ب) باید از مجتهد زنده تقلید کند
ج) باید از مجتهد زنده تقلید کند ولی کسی که در بعضی از مسایل به فتوای مجتهدی عمل کرده  ،بعد از
مردن آن مجتهد می تواند در همه مسائل از او تقلید کند مگر اینکه مجتهد زنده اعلم از میت باشد که
در این صورت رجوع به آن زنده واجب است
د) ب و ج
 – 15اگر در مسأله ای به فتوای مجتهدی عمل کند و بعد از مردن او در همان مسأله به فتوای
مجتهد زنده رفتار نماید (مسأله )11
الف) دوباره نمی تواند آن را مطابق فتوای مجتهدی که از دنیا رفته است انجام دهد
ب) رجوع اشکال ندارد
ج) الزم است عدول نماید
د) دوباره می تواند آن را مطابق فتوای مجتهدی که از دنیا رفته است انجام دهد
 – 16اگر در مسأله ای به فتوای مجتهدی عمل کند و بعد از مردن او در همان مسأله به فتوای
مجتهد زنده رفتار نماید ولی مجتهد زنده در مسأله ای فتوی ندهد و احتیاط نماید و مقلد مدتی به
آن احتیاط عمل کند (مسأله )11
الف) نمی تواند رجوع نماید
ب) در این مسأله نمی تواند به مجتهدی که از دنیا رفته دوباره عمل نماید
ج) دوباره نمی تواند به فتوای مجتهدی که از دنیا رفته عمل نماید

د) همه موارد
 – 17مسائلی را که انسان غالباً به آنها احتیاج دارد (مسأله )11
الف) مستحب است یاد بگیرد
ب) مکروه است یاد بگیرد
ج) واجب است یاد بگیرد
د) مباح است یاد بگیرد
 – 18اگر برای انسان مسأله ای پیش آید که حکم آن را نمی داند (مسأله )12
الف) می تواند صبر کند تا فتوای مجتهد اعلم را به دست آورد
ب) یا اگر احتیاط ممکن است  ،به احتیاط عمل نماید  ،بلکه اگر احتیاط ممکن نباشد چنانچه از انجام
عمل  ،محذوری الزم نیاید بنابر یک طرف بگذارد تا استعالم نماید پس اگر معلوم شد که مخالف واقع یا
گفتار مجتهد بوده  ،دوباره باید انجام دهد
ج) الف وب
د) هیچکدام
 – 19اگر کسی فتوای مجتهدی را به دیگری بگوید چنانچه فتوای آن مجتهد عوض شود (مسأله
)13
الف) الزم نیست به او خبر دهد که فتوی عوض شده
ب) الزم است خبر دهد که فتوی عوض شده است
ج) هر دو
د) هیچکدام

 – 21اگر بعد از گفتن فتوی بفهمد اشتباه کرده (مسأله )13
الف) در صورتی که ممکن باشد باید اشتباه را برطرف کند
ب) نیازی به اینکه اشتباه را برطرف کند نمی باشد
ج) تکلیفی مترتب بر مکلف نمی باشد
د) کالً وظیفه ای ندارد
 – 21اگر مکلف مدتی اعمال خود را بدون تقلید انجام دهد (مسأله )14
الف) اشکال ندارد
ب)در صورتی اعمال او صحیح است که بفهمد به وظیفه ی واقعی خود رفتار کرده است
ج) در هر صورت اعمال قبلی باطل است و اعاده و قضا دارد
د) هیچکدام
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