
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 جُرعه اول01 -) شرح فرازهای مناجات شعبانیه(جُرعهسواالت مسابقه 

 را برای میتوان کدام پیام ، آله و علیه اهلل صلی محمد آل و محمد بر صلوات ذکر با دعا شروعِ :از1سوال جُرعه

 کرد؟ درک دعاکننده

 نبریم یاد از را هستی جهان نعمتانِ ولی گاه هیچ ا(

 . دهیم قرار شفیع و دعاهایمان واسطه اجابت برای و خود خدای و خود بین را مقدس نورهای ( آن2

 هستی جهان شاهکارهای زیباترین و ترین بزرگ دربرابر احساسات ابراز معنایِ به دعا اولِ در او خاندان ص و محمد نام ( ذکر3

 باشد می

 ( همه موارد4

 چیست؟ "دَعَوْتُکَ اِذا دُعائی اسْمَعْ وَ ": مقصود از استماع در فراز2سوال جُرعه

 شنیدن سخن بنده (1

 سمیع بودن (2

 شنیدن سخن موجودات (3

  خاصمی( استماعِ کند) مستجاب تا عنایت کند، تا شنود می خداوند (4

 حق چیست؟ حضرت سوی به فرار مرحله ترین : نهایی3سوال جُرعه

 فرار از آتش دوزخ (1

 انسانهاگریز از  (2

 حاکم گردد او دل بر دیگری کس خدا، از غیر به که مبادا است آن از گریز (3

 فرار از نفس به خداوند (4

دعا را چه چیز معرفی  مستجاب شدن درب و پذیرش نشانه و رحمت در کالمی کلید: پیامبر اکرم ص 4سوال جُرعه

 میکنند؟

 توجه قلبی (1

 ندامت از گناه (2

 اصرار بر دعا (3

 تعالی خدای خوفِ از گریه (4



 این درچه مقامی ، عرفه شریف دعای در السالم علیه علی بن حسین حضرت شهیدان : ساالر5سوال جُرعه 

 اِلَیْکَ؟ وَفَدَتْ هِیَقَدْ وَ آمالی تُخَیِّبُ کَیْفَ: »کنند می مناجات گونه

 خویش محبوب به امیدواری مقام (1

 مقام خوف و رجاء (2

 مقام سالکین (3

 مقام استجابت دعا (4

 و نیایش اول در "ضَمیری تَعْرِفُ وَ حاجَتی تَخْبُرُ وَ نَفْسی فی ما تَعْلَمُ" دعا از عبارات اینگونه : ذکر6جُرعه سوال 

 خویش به چه معناست؟ نیازهای درونی به دانستن آگاه را تعالی حق

 علم الهی به همه موجودات (1

  آداب دعاست از یکی خود که است محبوب از ستایش (2

 عرفانی عالیه منازل زیباترین از یکی در سریع است گلگشتی (3

 3و  2موارد  (4

 می ردّ را آسمان از شده نازل و مبرم براساس سخنی از امام صادق علیه السالم چه چیزی قضا: 7سوال جُرعه 

 کند؟

 استغفار (1

 دعا (2

 نماز (3

 روزه (4

 

که نقصان، زیادت،  "ضَرّی ... وَ نَفْعی وَ نَقْصی و زِیادَتی غَیْرِکَ بِیَدِ ال بِیَدِکَ وَ ": با توجه به فراز 8سوال جُرعه 

 خداوند بوده، در چه مسیری بوده است؟ طرف ضرر، نفع از

 تنبه انسان (1

  تکامل طرف به سیراو و انسان پرورش (2

 اظهار بندگی انسان (3

 هیچکدام (4

باشند  می تعالی اللَّه مالئکة فرودگاه قرآن، بنصّ که نفوسی به «الرّزاق» رزق معنوی که حضرت: 9سوال جُرعه 

 چیست؟

 (تقوی1



 ( علم2

 ( مغفرت3

 ( زیبایی دورن4

 مَنْ تُذِلُّ وَ مَنْتَشاءُ تُعِزُّ وَ تَشاءُ مِمَّنْ الْمُلْکَ تَنْزِعُ وَ تَشاءُ مَنْ الْمُلْکَ تُوءْتِی الْمُلْکِ مالِکَ اللّهُمَّ قُلِ: 11سوال جُرعه 

 ( همسو با کدام فراز مناجات شعبانیه است؟26: عمران آل)قَدیرٌ شَیْءٍ کُلِّ عَلی إِنَّکَ الْخَیْرُ بِیَدِکَ تَشاءُ

 یَنْصُرُنی... الّذی ذَا فَمَنْ خَذَلْتَنی اِنْ وَ (1

 سَیِّدی ... یا عَلَیَّ مَقادیرُکَ جَرَتْ قَدْ وَ (2

 ضَمیری ... تَعْرِفُ وَ حاجَتی تَخْبُرُ وَ نَفْسی فی ما تَعْلَمُ (3

 ثَوابی ... لَدَیْکَ لِما راجِیا (4

 

 

 

 

 

 


