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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 دومجُرعه 01 -) شرح فرازهای مناجات شعبانیه(جُرعهسواالت مسابقه 

 غضب خداوند به چه معناست؟ "...سَخَطِکَ حُلُولِ وَ غَضَبِکَ مِنْ بِکَ اَعُوذُ اِلهی "بر اساس فراز:11سوال جُرعه
 حالت نفسانی است ا(

 عذاب و عقاب( 2

 همچون غضب انسانهاست( 3

 همه موارد( 4

چه نکاتی دریافت  "...سَعَتِکَ  بِفَضْلِ عَلَیَّ تَجُودَ اَنْ اَهْلٌ مُستأهِل فَاَنْتَ غیرَ کنتُ اِنْ اِلهی "از فراز: 12سوال جُرعه

 میگردد؟

  رحمتی و جود اهل تو باشم، نمی رحمتت دریافت سزاوار من، اگر (1

 را اش بنده رحمتش و با فضل که خداوند است این بلکه ندارد، را الهی رحمتِ دریافت شایستگی حالی هر به بنده (2

 یابد. می در

 .خداوندی رحمت و جود به چشم دوختن و خود نیک اعمال و خویش شمردن ناچیز (3

 همه موارد (4

 ؟نمی باشدمعنای توکل کدام گزینه : 13سوال جُرعه

 اعتماد و باشد داشته نظر خداوند خواست و مشیت به چیز، هر قبل از دهد، می انجام که کاری و اقدام هر در آدمی (1

 .دیگر چیز نه باشد بزرگ خداوند به کاری، هر در و حالی هر واقع در در او اصلی

 توجه مطلق به خداوند و در نداشتن اسباب طبیعی امور (2

 گریز از قانون طبیعت و توجه تام به خداوند (3

 موارد ب و ج (4

 چه چیزی است؟ مقدمه خداوند، از عفو تقاضای: 14سوال جُرعه

 توجه قلبی (1

  الهی سرشار فیوضات دریافت (2

 اصرار بر دعا (3

 توجه و تنبیه (4
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 ".وَسیلَتی .. اِلَیْکَ بِالذَّنْبِ الْاِقْرارَ جَعَلْتُ فَقَدْ مِنْکَ عَمَلی یُدْنِنی لَمْ وَ اَجَلی قَدْدَنا کانَ اِنْ وَ "از فراز: 15سوال جُرعه 

 چه نکاتی دریافت می گردد؟

 خویش محبوب به امیدواری مقام (1

 است پسندیده خصال از ـ خویش معبود نزد البته ـ بنده طرف از گناهان به اقرار (2

 .داشته باشد همراه به نیز را پروردگار به قُرب تواند، می کبریایی، بارگاه نزد به تقصیر، اعتراف و اِقرار نفسِ  (3
 موارد ب و ج (4

معلوم میشود ضایع  "لَها ... تَغْفِرْ لَمْ اِنْ الْوَیْلُ فَلَها لَها النَّظَر فِی نَفْسی عَلی جُرْتُ قَدْ اِلهی "از فراز : 16سوال جُرعه 

 نمودن فرصت ها ...........می باشد.

 گناهی نابخشودنی است (1

 هدر دادن عمر است (2

  است حق خویشتن در ستم نوعی (3

 هیچکدام (4

 مِنْ کیفَ آیِسُ الهی مَماتی، فی عنّی برَّکَ تَقْطَع فال حَیاتی ایّامَ علیَّ بِرُّکَ یَزَلْ لَم الهی "از فراز  :17سوال جُرعه 

می توان برداشت کرد که خداوند اصل  "حیاتی ... فی الجمیلَ االّ تُوَلِّنی لم اَنْتَ و مَماتی بعدَ لی نَظَرِکَ حُسْنِ

 رحمت و عمده آن را ..؟

 در همین دنیا عرضه داشته است (1

 فرمودهبه بندگانش عطا  (2

 مختص بندگان خاصش قرار داده است (3

 است نموده ذخیره دیگر جهان برای (4

در فراز وَعُدْ عَلَیَّ بِفَضْلِکَ عَلی مُذْنِبٍ قَدْ غَمَرَهُ جَهْلُهُ ...چه چیزی از عواملی به شمارآمده که : 18سوال جُرعه 

 آدمی را مستحق دریافت فضل و کَرَم الهی می نماید؟

 و جاهل بودن بنده  جهل (1

 ناتوانی انسان (2

 اظهار بندگی انسان (3

 توبه (4

کدام صفت خداوند متعال  در ریشه تعالی، حق بودن «العیوب ستّار»: 19سوال جُرعه 

 دارد؟

  غفّار بودن خداوند (1
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 عالِم بودن خداوند( 2

 بودن خداوند العالَمین رَبُّ( 3

 حیّ بودن خداوند( 4

اَنَا اَحْوَجُ اِلی سَتْرِها عَلَیَّ مِنْکَ فِی الْاُخْری اِذْلَمْ تُظْهِرْها لِاَحَدٍ مِنْ عِبادِکَ الصّالحینَ فَال وَ فراز : 22سوال جُرعه 

 تَفْضَحْنی یَوْمَ القِیامَةِ عَلی رُئُوسِ الْاَشهادِ ... چه چیز را بیان میکند؟

 نیاز به ستاریت خداوند (1

  مهم تر بودن پرده پوشی خداوند در آخرت (2

 اهمیت پرده پوشی خداوند در دنیا (3

 هیچکدام (4

 

 

 

 

 

 


