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با توجه به آیۀ شریفۀ «حتی ِاذا جاء احدهم الموت قال َرّب ارجعون لعّلی اعمُل صالحًا فی ما ترکت...» کدام مطلب مفهوم نمی گردد؟ (با تغییر)  . 1

انسان پس از مرگ در موقعیتی است که حضور فرشتگان را درك می کند. انسان در جهان آخرت اختیار ندارد، ولی بساط تکلیف باز است.

انسان ها در هنگام مرگ از آگاهی بیش تري برخوردار هستند. انسان پس از مرگ وارد عالم  برزخ می شود و تا قیامت در آن جا است.

از آیه شریفه: «فرشتگان به کسانی که روح آنان را دریافت می کنند در حالی که به خود ظلم کرده اند، می گویند: شما در [دنیا] چگونه بودید؟ گفتند: ما  . 2
در سرزمین خود تحت فشار و مستضعف بودیم. فرشتگان گفتند: مگر زمین خدا وسیع نبود که مهاجرت کنید.» کدام مفهوم مستفاد نمی گردد؟ (با تغییر)

پس از مرگ، گرچه فعالیت هاي حیاتی بدن متوقف می شود، اما فرشتگان حقیقت وجود انسان را که همان روح و جسم است، توفّی می کنند.

ارتباط عالم برزخ با دنیا، پس از مرگ نیز همچنان برقرار است، بدین معنا که پروندة اعمال انسان ها با مرگ بسته نمی شود و پیوسته بر آن افزوده می گردد.

در عالم برزخ، انسان با فرشتگان گفتگو می کند و پاسخشان را می شنود. هم چنین اموري را درك و مشاهده می کند که درك آن ها در دنیا ممکن نبود.

بخشی از پاداش و جزاي مردم در عالم برزخ داده می شود. مؤمنان در بهشت برزخی و کافران در جهنم برزخی که تجلی کوچکی از بهشت و جهنم آخرت است روزگار
می گذرانند.

قرآن کریم خطاب به چه کسانی می فرماید:  « َکالَّ ِإنََّها َکِلَمٌۀ ُهَو َقاِئُلَها  َوِمن َوَراِئِهم بَْرَزٌخ ِإلَى َیْوِم ُیْبَعُثوَن» ؟ (با تغییر)  . 3

با اینکه مسلمان بودند اما در صفوف کفار قرار گرفتند و با مسلمین جنگیدند.  افراد بدکار و شقی که پس از مرگ درخواست بازگشت به دنیا را دارند. 

فرمان خداوند را اجرا نکردند و به خود و خانواده شان ستم روا داشتند.  در محیط آلوده قرار گرفتند و از همراهی با کافران احساس ناراحتی نکردند. 

ظرف تحقق کدام مورد، عالم رستاخیز است؟ (با تغییر)  . 4

 «حتی إذا جاء احدهم الموت قال رّب ارجعون»   «ومن ورائهم برزخ الی یوم ُیبعثون»  

نیا نموت و نحیا»   ر»   «و قالوا ما هی اّال حیاتنا الدُّ م و اخَّ  «ُینبَّؤا االنسان یومئٍذ بما َقدَّ

دیدار مؤمنان از خانوادة خود، پس از مرگ و مقدار آن، بر حسب .................. و ظرف زمان .................. باشد به بیاِن امام .................. ، محقق می گردد.  . 5
(با تغییر)

مراتب ایمان بازماندگان - برزخ - صادق (علیه السالم) فضیلت هاي خود مردگان - برزخ - کاظم (علیه السالم)

مراتب ایمان بازماندگان - قیامت - صادق (علیه السالم) فضیلت هاي خود مردگان - قیامت - کاظم (علیه السالم)

بیداري و هوشیاري مردمان چه زمانی فرا می رسد و در آن وقت چه چیزي را به قطعیت خواهند فهمید؟  . 6

 « « الناس نیام » - « َفال َخْوٌف َعَلْیِهْم َو ال ُهْم َیْحَزنُوَن  « اَر اْآلِخَرَة لَِهَی اْلَحَیواُن « الناس نیام » - « ِإنَّ الدَّ

 « « ِإَذا َجاَء َأَحَدُهُم اْلَمْوُت » - « َفال َخْوٌف َعَلْیِهْم َو ال ُهْم َیْحَزنُوَن  « اَر اْآلِخَرَة لَِهَی اْلَحَیواُن « ِإَذا َجاَء َأَحَدُهُم اْلَمْوُت » - « ِإنَّ الدَّ

جملۀ «مرا باز گردانید، باشد که عمل صالح انجام دهم» از زبان  ..................  و در .................. است و جمله  «اگر به دنیا بازگردید، همان راه گذشته را  . 7
پیش می گیرید» از سوي .................. و در حیات .................. بیان شده است.

بدکار معذب به عذاب – برزخ - خداوند - اُخروي  متنعم به نعمت  - رستاخیز – فرشتگان - اخروي 

متنعم به نعمت – برزخ – خداوند - اُخروي   بدکار معذب به عذاب – رستاخیز – فرشتگان - برزخی

پیام کدام آیه بیان کنندة تداوم حیات کسانی است که می گویند: «َربِّ اْرِجُعوِن لََعلِّی َأْعَمُل َصالًِحا ِفیَما َتَرْکت»  و پاسخ به این سؤال که دورة برزخ دورة  . 8
بی خبري است یا دورة هوشیاري از کدام حدیث برداشت می شود؟

َکالَّ ِإنََّها َکِلَمٌۀ ُهَو َقاِئُلَها  ـ مرگ چیزي نیست، مگر پلی که شما را از ساحل سختی ها به ساحل سعادت و کرامت عبور می دهد.

َوِمن َوَراِئِهم بَْرَزٌخ ِإلَى َیْوِم ُیْبَعُثوَن  ـ قسم به کسی که جانم در دست اوست، ایشان به این کالم از شما شنواترند و فقط نمی توانند پاسخ دهند.

َر  ـ آنان که فراوان به یاد مرگ اند و بهتر از دیگران خود را براي آن آماده می کنند، باهوش ترین مؤمنان اند. َم َوَأخَّ ُیَنبَّوُأ َیْوَمِئٍذ بَِما َقدَّ

َأَفَحِسْبُتْم َأنََّما َخَلْقَناُکْم َعَبًثا  ـ من مرگ را جز سعادت و زندگی با ظالمان را جز ننگ و خواري نمی بینم.
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ارتباط عالم برزخ با دنیا مربوط به .................. اعمال انسان است مانند .................. و گفتگوي پیامبر (ص) با کشتکان جنگ بدر اشاره به ..................   . 9
در عالم برزخ دارد.

آثار ماتقدم – نماز و روزه – وجود حیات آثار ماتأخر – نماز و روزه – وجود حیات

آثار ما تأخر – ساختن مدرسه ومسجد – وجود شعور و آگاهی آثار ما تقدم – ساختن مدرسه و مسجد – وجود شعور و آگاهی 

فرشتگان مأمور به امر توّفی از ظالمان به خویش به ترتیب در عالم برزخ چه سؤاالتی می پرسند؟  . 10

آیا رسوالنی از خودتان برایتان نیامدند؟ - شما در دنیا چگونه بودید؟

آیا رسوالنی از خودتان برایتان نیامدند؟  - آیا زمین خدا وسیع نبود که مهاجرت کنید؟

شما در [دنیا] چگونه بودید ؟ - آیا زمین خدا وسیع نبود که مهاجرت کنید؟

شما در [دنیا] چگونه بودید ؟ - آیا رسوالنی از خودتان برایتان نیامدند؟

پاسخ قطعی خداوند به درخواست گناهکاران براي بازگشت به دنیا و انجام وظایف خویش، در کدام آیۀ شریفه متجلی است؟  . 11

«و انّکم الینا الترجعون»  « کّال انّها کلمٌۀ هو قائلها»  « ُیَنبَُّؤ االنسان یومئٍذ بما قّدم و اّخر»  «و من ورائهم برزٌخ الی یوم ُیبعثون» 

هریک از موارد زیر مؤید کدام آثار اعمال می باشد؟  آگاهی کامل از آن ها در چه زمانی صورت می پذیرد؟   . 12
- محدود به دوران عمر انسان

- تغییر در نامۀ عمل پس از مرگ

ماتاخر، قیامت - ماتقدم، آخرت  ماتاخر، برزخ - ماتقدم، آخرت  ماتقدم، برزخ - ماتاخر، برزخ  ما تقدم، آخرت - ماتاخر، قیامت 

با تدبر در آیۀ شریفه «ینبئواالنسان یومئذ» کلمۀ یومئذ در کدام عبارت قرآنی به درستی تبیین شده است؟  . 13

«الی یوم یبعثون»  «من ورائهم برزخ»  «لهلی اعمل صالحًا»  «قال رب ارجعون» 

حقیقت وجود انسان چیست و هنگام مرگ و پس از آن به ترتیب چه وضعیتی را داراست؟  . 14

روح ـ تمام و کمال دریافت نمی شود ـ به فعالیت آگاهانه اش ادامه می دهد. جان ـ تمام و کمال دریافت می شود ـ از آگاهی و شعور محدودي برخوردار می شود.

روح ـ توفی می شود ـ به فعالیت آگاهانه اش ادامه می دهد. جان ـ توفی می شود ـ از آگاهی و شعور محدودي برخوردار می شود.

اینکه انسان عالوه بر اعمالی که خود انجام داده، مسئولیت اعمالی را که دیگران پس از او و به پیروي از او انجام می دهند به عهده دارد، با پیام کدام  . 15
آیۀ شریفه مرتبط است ؟

الّلـه ال ِإله ِإال هو لیجمعّنکم ِإلى? یْوم اْلقَیامۀ ال ریب فیه ومن أصدق من الّلـه حدیثا حتی اذا جاء احدهم الموت قال رّب ارجعون لعّلی اعمل صالحًا فیما ترکت ...  

ام نجعل الذین امنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی األرض   ینّبوا االنسان یومئٍذ بما قّدم و اّخر 

آیۀ شریفۀ  «ینبؤا االنسان یومئذ بما قّدم و اخر» از وجود کدام حقیقت عینی سخن می گوید و ما را به رعایت چه اصلی ملزم می سازد؟  . 16

امکان تغییر پروندة اعمال پس از مرگ - انجام اعمال خیر با برکات طوالنی 

ثبت آثار اعمال در قیامت و حسابرسی به آن - انجام اعمال خیر با برکات طوالنی  

امکان تغییر پروندة اعمال پس از مرگ - همراهی همیشگی اعمال انسان با وجود او 

ثبت آثار اعمال در قیامت و حسابرسی به آن - همراهی همیشگی اعمال انسان با وجود او

با توجه به عبارت قرآنی «مگر زمین خدا وسیع نبود؟» پاسخ درست موارد زیر به ترتیب، در کدام گزینه آمده است؟   . 17
-  مخاطب 

- متکلم 
- موضوع

ظالمین به خود - خداوند - وجود حیات در عالم برزخ  ظالمین به خود - فرشتگان - وجود شعور و آگاهی در برزخ 

گناهکاران - فرشتگان - وجود شعور و آگاهی در برزخ  گناهکاران- خداوند- وجود حیات در عالم برزخ 
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خداوند در پاسخ به کسانی که پس از مرگ درخواست بازگشت به دنیا براي جبران کاستی ها را دارند، چه می فرماید و جاري کردن سنت و روش نیکو  . 18
در جامعه به شرطی که پس از مرگ شخص نیز مردم به آن عمل کنند، مربوط به کدام نوع اعمال است؟

" کّال "  – ما تقّدم " لعّلی اعمل صالحٌا فیما ترکت"  – ماتقّدم

" لعّلی اعمل صالحٌا فیما ترکت " – ماتأّخر " کّال " – ماتأّخر

دنیاي پس از مرگ در قرآن چه نام دارد؟ آرزوي بدکاران در آغاز آن چیست؟  . 19

قیامت - عدم تکذیب آیات الهی  قیامت - بازگشت به دنیا  برزخ - بازگشت به دنیا  برزخ - عدم تکذیب آیات الهی 

کدام یک از موارد زیر از ویژگی هاي عالم برزخ می باشد؟   . 20
الف) حیات الینقطع روح 

ب) دریافت تمام و کمال روح 
ج) حقیقت وجود انسان روح است 

د) توقف عالئم حیاتی

ب، د  ج، د  الف، ج  الف، ب 

آیۀ شریفۀ « اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون ... »، از زبان چه کسانی است و پاسخ خداوند کدام است و نوید کدام عالم است؟  . 21

مؤمنان - هجرت می کردند - برزخ  مؤمنان - هجرت می کردید - قیامت  گناهکاران - هرگز - قیامت  گناهکاران - هرگز - برزخ 

در کدام آیۀ شریفه، «علیت حکمت الهی و معلولیت حقانیت خلقت الهی» مستنبط است؟  . 22

« و ما خلقنا السماوات و االرض و ما بینهما ال عبین » « فعنداهللا ثواب الدنیا و االخره »

« لعلی اعمل صالحا فیما ترکت » « ان صالتی و نسکی و محیاي و مماتی هللا رب العالمین »

پیامبر اکرم (ص) درباره کسی که سنت نیکی در جامعه جاري می سازد، می فرمایند: «تا وقتی که در دنیا مردمی به آن سنت عمل می کنند...»  . 23

ثواب آن اعمال را به حساب عامل می گذارند و اجر مبدع را کم می کنند. ثواب آن اعمال را به حساب مبدع می گذارند و اجر عامل را کم می کنند.

ثواب آن اعمال را به حساب مبدع می گذارند و بدون اینکه از اجر عامل کم کنند.  ثواب آن اعمال را به حساب عامل می گذارند و بدون اینکه از اجر مبدع کم کنند. 

در خطاب رسول خدا (ص) به کشته شدگان جنگ بدر، کدام یک از ویژگی هاي عالم برزخ، نمود یافته است و پیامبر صلی اهللا علیه و آله، مردگان را از  . 24
انجام چه کاري نا توان معرفی می کند؟

وجود ارتباط میان عالم برزخ و دنیا – گویایی وجود ارتباط میان عالم برزخ و دنیا – شنوایی

وجود شعور و آگاهی – شنوایی وجود شعور و آگاهی – گویایی

کدام حدیث شریف، بیانگروجود شعور و آگاهی در فاصل و حایل میان زندگی دنیایی و حیاتی اخروي انسان است؟  . 25

هر کس سنت و روش نیکی را در جامعه جاري سازد، تاوقتی که در دنیا مردمی به آن سنت عمل می کنند، ثواب آن اعمال را به حساب این شخص میگذارند.

قسم به کسی که جانم در دست اوست، ایشان به این کالم از شما شنواتر هستند و فقط نمی توانند پاسخ دهند.

برحسب فضیلت هایش، برخی از آنان هر روز، برخی هر دو روز و برخی هر سه روز و کمترین آنان هر جمعه.

براي فنا و نابودي خلق نشده اید، بلکه براي بقا آفریده شده اید و با مرگ تنها از جهانی به جهان دیگر، منتقل می شوید.
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آیۀ  شریفۀ «حّتی ِاذا جاَء َاَحدُهم الموت قاَل َرّب ارجعون ِلعّلی َاعمُل صالحا فی ما ترکت...» مربوط به زمانی است که گناهکاران و بدکاران از دنیا می روند و واقعیت مرگ را جلوي چشم گزینه 1  . 1

) جواب قطعی خداوند این است که هرگز خویش می بیند، از خداوند درخواست می کند که او را به زندگی دنیا بازگردانند تا درباره آن چه انجام نداده عمل صالحی انجام دهند (سورة  مؤمنون آیۀ  

) و عبارت بساط تکلیف باز است، غلط است. این تنها سخنی است که او می گوید در صورتی که بین االن تا وقتی که در روز قیامت برانگیخته شود، برزخ و فاصله اي است (سورة  مؤمنون آیۀ  

این سؤال در مورد ویژگی هاي عالم برزخ است. یکی از ویژگی هاي این عالم این است که پس از مرگ، گرچه فعالیت هاي حیاتی بدن متوقف می شود، اما فرشتگان، حقیقت وجود انسان گزینه 1  . 2
را که همان روح است (نه جسم)، «توفّی» می کنند. یعنی آن را به طور تمام و کمال دریافت می نمایند.

آیه مذکور در صورت سؤال پاسخ خداوند به افراد بدکار و شقی است که پس از مواجهه با مرگ، درخواست بازگشت به دنیا و انجام عمل صالح دارند.  گزینه 1  . 3

ر»  ناظر بر عالم رستاخیز است.  م و اخَّ کلمۀ «َیومئٍذ» در آیۀ شریفۀ:  «ُینبَّؤا االنسان یومئٍذ بما َقدَّ گزینه 3  . 4

(یومئٍذ: امروز  اشاره به روز قیامت دارد.) 

شخصی از امام کاظم (ع) دربارة وضعیت مؤمنان پس از مرگ پرسید: «آیا مؤمن به دیدار خانوادة خویش می آید؟» فرمود: آري. پرسید: چه قدر؟ فرمود: «برحسب مقدار فضیلت هایش؛ گزینه 1  . 5
برخی از آنان هر روز و برخی هر دو روز و برخی هر سه روز و برخی از آنان هر جمعه». 

این حدیث به این ویژگی عالم برزخ یعنی وجود ارتباط میان عالم برزخ و دنیا اشاره می کند که نشانه هاي تداوم آن، ارتباط متوفی با خانواده است.

عبارت قرآنی «حتی اذا جاء احدهم الموت» زمان بیداري و هوشیاري انسان ها هنگامی است که مرگ آن ها فرا می رسد. در آن وقت  هم از اعمال خود آگاه می شوند که درخواست گزینه 3  . 6

بازگشت می کنند تا عمل صالح ترك شدة خود را انجام دهند و  هم بر بی ارزش بودن زندگی دنیوي و حقیقی بودن زندگی آخرت آگاهی پیدا می کنند (بیدار و هوشیار می شوند).

در عالم برزخ: «حتی اذا جاء احدهم الموت ؛ آن گاه که مرگ یکی از آن ها فرا رسد»، انسان بدکار و شقی: «قال رّب ارجعون لعّلی اعمل صالحًا؛ می گوید: پروردگار! مرا باز گردانید. باشد که گزینه 2  . 7
عمل صالح انجام دهم» پاسخ قطعی این است: «َکّال انّها کلمٌۀ هو قائلها  هرگز! این سخنی است که او می گوید». 

و اما دوزخیان در حیات اُخروي (جهنم موعود) به خدا می گویند: «پروردگارا ... ما را از اینجا بیرون بر که اگر به دنیا بازگردیم، عمل صالح انجام می دهیم»، پاسخ قطعی خداوند این است که آیا در دنیا
به اندازة کافی به شما عمر ندادیم تا هر کس می خواست به راه راست آید؟ ما می دانیم اگر به دنیا بازگردید، همان راه گذشته را پیش می گیرید.

تداوم حیات کسانی که می گویند: «َربِّ اْرِجُعوِن َلَعلِّی َأْعَمُل َصاِلًحا ِفیَما َتَرْکت»:  پروردگارا ما را بازگردانید، باشد که عمل صالح انجام دهم، آنچه را در گذشته ترك کرده ام، از عبارت گزینه 2  . 8

» برداشت می شود که رسول گرامی شریفۀ «ِإَلى َیْوِم ُیْبَعُثوَن» برداشت می شود. پاسخ به سؤال: دورة برزخ دورة بی خبري است یا هوشیاري، از حدیث شریف: «قسم به کسی که جانم در دست اوست 
اسالم در پاسخ اصحاب خود فرمودند و نشان دهندة شعور و آگاهی در حیات برزخی است.

ارتباط انسان در عالم برزخ با دنیا، پس از مرگ نیز همچنان برقرار است، بدین معنا که برخی اعمال انسان با مرگ بسته نمی شود و امکان دارد بر اعمال نیک و بد آن افزوده و یا از آنها گزینه 4  . 9
کاسته شود. و این ارتباط از طریق «آثار ما تأخر» همواره می گردد، مانند، مدرسه و مسجد سازي. 

و اما گفت و گوي پیامبر اکرم (ص) در جنگ بدر، با بزرگان لشکر کفار کشته شده، بیانگر وجود شعور و آگاهی انسان در عالم برزخ است. 

، نساء: «فرشتگان به کسانی که روح آنان را دریافت می کنند در حالی که به خود ظلم کرده اند، می گویند: شما در [دنیا] چگونه بودید؟ گفتند: ما در سرزمین خود تحت ترجمۀ آیۀ  گزینه 3  . 10
فشار و مستضعف بودیم. فرشتگان گفتند: مگر زمین خدا وسیع نبود که مهاجرت کنید؟»

از دقت در آیۀ شریفۀ: «حّتی اذاجاء احدهم الموت قال رّب ارجعون لعّلی اعمل صالحًا فیما ترکت... »، پاسخ قطعی به تقاضاي گناهکاران در بازگشت به دنیا جهت جبران آن چه در دنیا ترك گزینه 3  . 11
کرده اند، این است که: «هرگز! این سخنی است که او می گوید،  کّال انّها کلمٌۀ هو قائلها .» 

گزینه 1  . 12

آثار ماتقدم  محدود به دوران عمر انسان  آخرت

آثار ماتاخر  تغییر در نامه عمل پس از مرگ  آخرت (قیامت)
.هرچند که آثار ماتاخر موجب تغییر احوال انسان در برزخ می شود، اما آگاهی کامل انسان از اعمال خود (چه ما تقدم و چه ماتاخر) در آخرت صورت می پذیرد

کلمه یومئذ (روز قیامت) با عبارت قرآنی «الی یوم یبعثون» روزي که برانگیخته می شود (روز قیامت)، ارتباط مفهومی دارد. گزینه 4  . 13

حقیقت وجود انسان، روح است و هنگام مرگ توسط فرشتگان توفی می شود؛ یعنی تمام و کمال دریافت می شود. پس از مرگ روح داراي شعور و آگاهی است و به فعالیتش ادامه گزینه 4  . 14
می دهد.

ارتباط انسان در عالم برزخ با دنیا پس از مرگ نیز هم چنین برقرار است، بدین معنا که پروندة برخی اعمال انسان با مرگ بسته نمی شود و پیوسته بر آن افزوده می گردد و آیۀ شریفۀ گزینه 3  . 15
"ینّبوا االنسان یومئٍذ بما قّدم و اّخر"، مؤیّد همین مفهوم است.

آیۀ شریفۀ "ینبؤا االنسان یومئذ بما قدم و اخر: «در آن روز (قیامت) به انسان خبر داده می شود به آنچه پیش (از مرگ) فرستاده و به آنچه پس (از مرگ) فرستاده است» مؤید امکان گزینه 1  . 16
تغییر پروندة اعمال پس از مرگ با آثار ماتأخر است و ما را ملزم می سازد که اعمال خیري انجام دهیم که برکات طوالنی حتی پس از مرگ داشته باشد. 

فرشتگان به ظالمین که به خود ظلم کرده اند، می گویند: شما در دنیا چگونه بودید؟ گفتند: ما در سرزمین خود تحت فشار و مستضعف بودیم. فرشتگان گفتند: مگر زمین خدا وسیع گزینه 1  . 17
نبود که مهاجرت کنید؟  

این گفتگو دلیلی بر وجود شعور و آگاهی در برزخ است. 

خداوند در  پاسخ آنان میگوید: " کلّا – هرگز "  .   گزینه 3  . 18
جاري کردن سنت و روش نیکو،  از اعمال ماتأّخر است. 

قرآن کریم از وجود عالمی پس از مرگ به نام برزخ خبر می دهد. آنگاه که مرگ (بدکاران) یکی از آنها فرا می رسد، می گوید: پروردگارا مرا بازگردانید.  گزینه 2  . 19

موارد الف و ب از ویژگی هاي عالم برزخ است.  گزینه 1  . 20

حیات الینقطع روح  عامل شعور و آگاهی روح است که در عالم برزخ روح به حیات خود ادامه می دهد. 

دریافت تمام و کمال روح  توفی است روح در عالم برزخ به حیات خود ادامه می دهد وجود حیات پس از مرگ را بیان می کند.

آیۀ مذکور دربارة گناهکاران است که: «وقتی مرگ یکی از آنان فرا می رسد، می گوید: پروردگارا مرا بازگردانید، باشد که عمل صالح انجام دهم...» و این آیه دربارة عالم برزخ است.  گزینه 1  . 21
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با توجه به آیۀ شریفۀ « و ما خلقنا السماوات و االرض و ما بینهما ال عبین ما خلقنا هما اال بالحق »، حقانیت آفرینش و خلقت الهی به علت صفت حکمت است و چون خداوند حکیم است گزینه 2  . 22
خلقت او نیز باید بر اساس حقانیت «اال بالحق» باشد. 

هرکس سنت و روش نیکی را در جامعه جاري سازد (مبدع)، تا وقتی که در دنیا مردمی به آن سنت عمل می کنند، ثواب آن اعمال را به حساب این شخص (مبدع) هم می گذارند بدون گزینه 4  . 23
اینکه از اجر عامل (انجام دهنده) کم کنند. 

سخن گفتن پیامبر صلی اهللا علیه و آله با کشته شدگان جنگ بدر، نشانه اي از وجود شعور و آگاهی در عالم برزخ است؛ زیرا پیامبرصلی اهللا علیه و آله می فرماید: «قسم به کسی که جانم در گزینه 3  . 24
دست اوست، ایشان به این کالم از شما شنواترند و فقط نمی توانند پاسخ دهند.»

ازدالیل وجود شعور و آگاهی در برزخ که حد فاصل زندگی دنیوي و اخروي ماست، سخن گفتن پیامبر(ص) با کشته شدگان جنگ بدر می باشد که فرمود: «قسم به کسی که جانم در گزینه 2  . 25
دست اوست، ایشان به این کالم از شما شنواترند و فقط نمی توانند پاسخ دهند.» 
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