
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 مسوجُرعه 10 -) شرح فرازهای مناجات شعبانیه(جُرعهسواالت مسابقه 

 صفاتش چه چیزی است؟ در تعالی حق نمودن محدود معنای :21سوال جُرعه

  محدودش به مخلوقات او دانستن شبیه ا(

  ایمان ضعیف( 2

 عدم ذکر نعمات الهی( 3

 هیچکدام( 4

کمیل  از دعایِ «است امید او، سرمایه که کسی بر کن رحم! خدایا الرَّجاءُ؛ مالِهِ رَأسُ َمنْ اِرْحَمْ» فراز: 22سوال جُرعه

  متناسب با کدام فراز مناجات شعبانیه است؟ السالم علیه علی موال

 ها َعلَیَّ مِنْکَ فِی الْاُخْری ...اَنَا اَحْوَجُ اِلی سَتْرِ (1

 ...اَمَلی  بَسَطَ جُودُکَ اِلهی (2

 اَمَلی ... وَ  مِنْکَرَجائی تَقْطَعْ ال وَ طَمَعی تُخَیِّبْ ال وَ حاجَتی تَرُدَّ ال اِلْهی (3

 عَمَلی .... مِنْ اَفْضَلُ عَفْوُکَ وَ (4

 عافِنی ...تُ  لَمْ فَضیحَتی اَرَدْتَ َلوْ وَ تَهْدِنی لَمْ هُوانّی اَرَدتَ لَوْ الهی "در فراز : 23سوال جُرعه

  نشانه چه چیز معرفی می نمایند؟ نمودن بندگان توسط خداوند را  هدایت السالم علیه امام

 از آتش دوزخ  نجات (1

  تابد نمی بر را بنده خواری خداوند (2

 اتمام نعمت (3

 محبت به بنده (4

 اَخَذتُکَ بِذُنُوبی نیَاخَذْتَ اِنْ وَ  بَِعفوِکَ اَخَذتُکَ ِبجُرمی اَخَذتَنی الهی اِنْ "مناجات اینگونه که:: 24سوال جُرعه

  "اُحِبُّکَ ... اَنّی اَهْلَها َاعْلَمْتُ النّارَ اِنْ اَدْخَلْتَنی وَ  بِمَغِفرَتِکَ

 بنده است توجه قلبی (1

 اسائه ادب به ساحت پروردگار است (2

 ستاصرار بر دعا (3

 دعاست و شکوی در انبساط (4



 "أَمَلی ... رَجائکَ جَنبِ فی کَبُرَ  َفقَد َعمَلی طاعَتِکَ جَنبِ فی َصغُرَ کانَ اِنْ اِلهی "با توجه به فراز : 25سوال جُرعه 

 شود؟ می دعا فهمیده آداب از کدام یک ،خداوند به ظن حسن و امیدواری دوباره، تکرار از

  خویش های خواسته اجابت در کردن پافشاری (1

 مقام خوف و رجاء (2

 مقام سالکین (3

 خویش  محبوب به امیدواری مقام (4

 اَنْ  بِجُودِکَ ظَنّی حُسنُ کانَ قَد وَ مَحرُوما   بِالْخَیْبَةِ عِندِکَ مِنْ اَنقَلِبُ الهی کَیفَ" با توجه به فراز : 26سوال جُرعه 

 به امیدوار و لگرمد را تواند آدمی می آنچه ،ی انسانها کوتاهی و تقصیرها همه میان "مَرْحُوما ... تَقْلِبَنی بِالنَّجاةِ 

 چه چیز می باشد؟ نماید خداوندگار رحمت و کرم

 توجه به ذات اقدس الهی (1

  محبوب از ستایش (2

  خداوند به وشایسته نیکو گمان (3

 طلب عفو (4

 بر وای َیسْتَعِد؛ لَمْ وَ  ْحلَةَالرّ فَنَسِیَ  الْغَفْلَةُ  عَلَیْهِ  غَلَبَت لِمَن وَیْلٌ "کالم حضرت علی علیه السالم: 27سوال جُرعه 

فراز  با کدام "نسازد آماده آن برای را خود و کند فراموش را آخرت سفر نتیجه، در و رافراگیرد او غفلت که کسی

 مناجات شعبانیه متناسب است؟

 ... مَحرُوماً بِالْخَْیبَةِ عِندِکَ  مِنْ اَنقَلِبُ الهی کَیفَ ِا (5

 ... عَنْکَ السَّهْوِ شِرَّةِ فی عُمْری اَفْنَیْتُ َقد وَ اِلهی (6

 ...  عُذْرِه قَبُولِ عَنْ َیسْتَغْنِ لَمْ مَنْ اعْتذارَ اِلَیْکَ اِعْتِذاری اِلهی (7

 ... مَماتی فی عّنی برَّکَ تَقْطَع فال حَیاتی ایّامَ  علیَّ بِرُّکَ  یَزَلْ لَم الهی (8

ه چیز را نوعی مستی چ " ... وَ اَبْلَیتُ شَبابی فی سُکْرَِة التَّباعُدِ مِنک "امام علیه السالم در فراز: 28سوال جُرعه 

 تعبیر نموده اند؟ 

 انجام امور لهو و لعب (1

 بی توجهی به گذران عمر (2

 غفلت (3

 دوری و هجران از بارگاه خداوند  (4

 حضرت علی علیه السالم چه چیز را کلید همه خوبی ها میدانند؟: 29سوال جُرعه 

 حیاء (1

 ( علم2



 تقوی( 3

 ن( زیبایی درو4

 ی به بنده اشاره نموده است؟به کدام از بهترین توفیق اله "... لِمَحَبَّتِکَ  اَیْقَظْتَنی َوقتٍ فی اِلّا  "فراز: 30سوال جُرعه 

 طاعت (1

 بندگی (2

  به خدایش بنده محبت  (3

 رضایت (4

 

 

 

 

 

 


