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با توجه به روایت نبوي هر کس سنت و روش نیکی را درجامعه جاري سازد و مردمی در دنیا به آن سنت عمل کنند، کدام پاداش را دریافت می کند؟  . 1

مردمی که به آن سنت عمل می کنند، بخشی از ثواب خود را به آن فرد هدیه خواهند کرد.

ثواب آن اعمال را به حساب آن شخص می گذارند، بدون آن که از اجر انجام دهنده آن کم کنند.

شخصی که آن سنت را جاري ساخته اصل ثواب و مابقی از ثمرات و آثار آن استفاده خواهند کرد.

ثواب آن اعمال میان تمام افرادي که آن سنت را انجام داده اند تقسیم می شود، هر چند مرده باشند.

َر» ناظر بر کدام عالم است و آثار «ما تأخر» به چه معناست؟ (با تغییر) َم َو َأخَّ نَْساُن َیْوَمِئٍذ بَِما َقدَّ آیۀ شریفۀ «ُیَنبَّؤا اْإلِ  . 2

برزخ - با این که فرد از دنیا رفته، پروندة عملش همچنان گشوده است.

قیامت - با این که فرد از دنیا رفته، پروندة  عملش همچنان گشوده است.

برزخ - این اعمال و آثار دنیایی آن، پیش از مرگ در پروندة  اعمال فرد ثبت شده است.

قیامت - این اعمال و آثار دنیایی آن، پیش از مرگ در پروندة  اعمال فرد ثبت شده است.

با توجه به آیۀ شریفۀ  «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؟  . 3
گفتند: ما در سرزمین خود تحت فشار و مستضعف بودیم» کسانی که بر خویشتن ستمکار بودند در عالم ................. می گویند: ما در زمین از مستضعفان

بودیم و فرشتگان می گویند: .................. (با تغییر)

برزخ - (جهنمیان) پیش از این (در دنیا) مست و مغرور نعمت بودند و بر گناهان بزرگ اصرار می ورزیدند.

قیامت - مگر زمین خدا وسیع نبود که مهاجرت کنید؟

قیامت - (جهنمیان) پیش از این [در دنیا] مست و مغرور نعمت بودند و بر گناهان بزرگ اصرار می ورزیدند.

برزخ - مگر زمین خدا وسیع نبود که مهاجرت کنید؟

آیۀ «حّتی اذا جاء احدهم الموت قال رّب ارجعون لعّلی اعمل صالحًا فیما ترکت کّال انّها کلمٌۀ هو قائلها و من ورائهم برزٌخ الی یوم یبعثون» به کدام سؤال پاسخ نمی  . 4
دهد؟

مرحلۀ پس از مرگ چه نام دارد؟ آیا انسان ها به صورت مستقیم وارد جهان آخرت می شوند؟

آیا پس از مرگ ارتباط انسان با دنیا کامًال قطع می شود؟ بین دنیا و برزخ چه تفاوت هایی وجود دارد؟

ارتباط عالم برزخ با دنیا را آثار .................. اعمال انسان ها اثبات می کند و تأثیر مقدار فضیلت هاي برزخیان، .................. دیدارشان را با خانوادة  . 5
خویش، رقم می زند و استمراربخش ارتباط انسان با دنیا، آثار .................. رفتارهاي او است. (با تغییر)

ماتقّدم ـ کمیّت ـ ماتأّخر ماتأّخر ـ کیفیّت ـ ماتقّدم ماتأّخر ـ کمیّت ـ ماتأّخر ماتقّدم ـ کیفیّت ـ ماتقّدم

کدام یک دربارة عالم برزخ صحیح است؟  . 6

در عالم برزخ، انسان اموري را درك می کند که درك آن ها در دنیا ممکن بود، ولیکن قادر به انجام آن نبود. 

بعد از مرگ، فعالیت هاي حیاتی بدن متوقف می شوند و انسان در برزخ به کالم زندگاِن دنیا ناشنوا است. 

در عالم برزخ انسان هاي نیکوکار از لذت هاي آن متنعم و انسان هاي بدکار نیز از رنج هاي آن متألم می گردند.

ارتباط انسان در عالم برزخ با دنیا قطع نمی شود و به واسطۀ آثار ما تقّدم همچنان برقرار است.

ا االنسان یومئٍذ بما قّدم و أّخر» کدام است؟ کدام یک از آثار ماتأخر انسان محسوب می شود و ظرف زمانی تحقق آیۀ شریفۀ «ینبوَّ  . 7

ایجاد انحرافات فکري و اخالقی در دیگران – قیامت ظلم کردن و ظلم پذیري – برزخ

ایجاد انحرافات فکري و اخالقی در دیگران – برزخ ظلم کردن و ظلم پذیري – قیامت
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از دقت در آیۀ شریفۀ: «حّتی ِاذا جاء َاحدهم الموت قال رّب ارجعون لعّلی اعمل صالحًا ...» کدام مطلب مفهوم می گردد؟  . 8

با مرگ حیطه درك و آگاهی انسان افزون می گردد.

با مرگ حیطه درك و آگاهی انسان متوقف می شود.

در هنگام مرگ مالئکه حقیقت انسان را که همان روح و جسم می باشد، دریافت می کنند.

 وقتی روح انسان توسط مالئکه قبض و دریافت می شود، روح و جسم حیات و فعالیت خود را از دست می دهد.

فرشتگان مأمور به امر توّفی از ظالمان به خویش به ترتیب در عالم برزخ چه سؤاالتی می پرسند؟  . 9

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؟

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  . 10
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 

کدام آیه به ترتیب در مورد آگاهی انسان در عالم برزخ و عالم قیامت پاسخ می دهد؟ کدام مرحله آگاهی کامل است؟  . 11

 َقاَل َربِّ اْرِجُعوِن لََعلِّی َأْعَمُل َصالًِحا  -  ینبِّؤا االنسان یومئٍذ بما قدم و اخر - اولی  َقاَل َربِّ اْرِجُعوِن لََعلِّی َأْعَمُل َصالًِحا  -  ینّبؤا اِالنسان یومئٍذ بما قدم و اخر - دومی 

 ینّبؤا اِالنسان یومئٍذ بما قدم و اخر -  قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحًا  - اولی ینّبؤا اِالنسان یومئٍذ بما قدم و اخر -  قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحًا  - دومی 

 . 12

»  دریافت نمی شود؟ کدام موضوع از آیۀ شریفۀ:  «حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت 

انسان داراي آگاهی بیشتري می شود. انسان می تواند گفتگو کند و پاسخ هم می شنود.

انسان در جهان آخرت می تواند اعمال نیکو انجام دهد. انسان وارد عالم برزخ می شود و تا قیامت در آن جا است.

⋯

کدام یک در مورد ویژگی هاي عالم برزخ درست نیست؟  . 13

در گفت و گوي انسان با فرشتگان در عالم برزخ، او پاسخ فرشتگان را می شنود.

در عالم برزخ انسان قادر خواهد بود اعمالی را که به حق یا ناحق انجام داده است، مشاهده کند.

پس از مرگ فرشتگان جسم و جان انسان را تمام و کمال دریافت کرده و روحش را توفّی می کنند.

پروندة برخی اعمال انسان در عالم برزخ گشوده است و پیوسته بر آن افزوده می گردد.

رفع مانع آگاهی با چه عملی تحقق می یابد و کدام آیه مؤید آن است؟  . 14

توفی - «حتی اذاجاء احدهم الموت قال رب ارجعون» توفی - «ینبئواالنسان یومئٍذ» 

تابیدن نور الهی - «ینبئواالنسان یومئذ»  تابیدن نور الهی - "«حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعونم 

ظرف تحقیق هر یک از آیات زیر کدام است؟   . 15
- «ینبئواالنسان یومئٍذ» 

- «قال رب ارجعون» 
- «توفی»

برزخ - دنیا - دنیا  قیامت - دنیا - برزخ  برزخ - قیامت - دنیا  قیامت - برزخ - دنیا 

هرکس سنت و روش نیکی را در جامعه جاري سازد تا چه زمانی ثواب آن اعمال را به حساب شخص متوفی می گذارند؟ این کار مصداق کدام آثار  . 16
است؟

تا وقتی که در دنیا زندگی می کند و آن رسم باقی است- ماتأخر  تا وقتی که در دنیا زندگی می کند و آن رسم باقی است- ماتقدم 

تا وقتی که در دنیا مردمی به آن سنت عمل می کنند- ماتقدم  تا وقتی که در دنیا مردمی به آن سنت عمل می کنند- ماتأخر 
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کدام یک از موارد زیر از ویژگی هاي عالم برزخ می باشد؟   . 17
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 

دریافت تمام و کمال روح توسط فرشتۀ مرگ، با چه تعبیري بیان می شود و وضعیت بدکاران در عالم برزخ در چه حالی است؟  . 18

وفات - از رنج و دردهاي آن عالم، متألّم می شوند. توفّی – از رنج و درد هاي آن عالم، متألّم می شوند.

توفّی - روز به روز بر عذابشان افزوده می شود. وفات – روز به روز بر عذابشان افزوده می شود.

وضعیت عامل شعور و آگاهی انسان، در عالم میان زندگی دنیایی و حیات اخروي چگونه است و ایجاد یا تقویت آداب و رسوم غلط در امر ازدواج،  . 19
انسان را مشمول کدام اثر در پروندة وي می کند؟

انقطاع حیات - آثار ما تأّخر امتداد حیات – آثار ما تأّخر انقطاع حیات - آثار ما تقّدم امتداد حیات – آثار ما تقّدم

کدام عبارات قرآنی به ترتیب، بیانگر «سخن گناهکاران پس از دیدن اثر مطلوب کار خیر» و «آثار ماتقدم و ماتاخر»، است؟  . 20

 «ینّبوا االنسان یومئذ...»- «رّب ارجعون»   «بما قّدم و اّخر»- «لعّلی اعمل صالحا»  

 «رّب ارجعون»- «ینّبوااالنسان یومئذ...»   «لعّلی اعمل صالحا»- «بما قّدم و اّخر»  

افزایش میزان درك انسان در عالم پس از مرگ و مشاهدة کاستی عملکردش در دنیا، موجب طرح درخواستی است از خداوند که پاسخش در کدام  . 21
گزینه متبلور شده است؟

"کّال انّها کلمٌه هو قائلها"   "ما لهم بذلک من علم ان هم اّال یظّنون"  

"قالوا اِن هی اّال حیاتنا الُدنیا نموت و نحیی"   "قالوا بَلی و لکن حّقت کلمه العذاب" 

با توجه به سخن رسول خدا صلی اهللا علیه و آله: «هر کس سنّت زشتی را در بین مردم مرسوم کند تا وقتی مردم بدان عمل کنند ...»، کدام جزا را  . 22
دریافت می کنند ؟

گناه آن اعمال میان تمام افرادي که آن سنّت را انجام داده اند، تقسیم می شود هر چند مرده باشند.

شخصی که آن گناه را جاري ساخته اصل جزا را دریافت می کند و مابقی عذاب نمی شوند.

کسی که به آن سنّت عمل می کنند، بخشی از گناهانشان به حساب آنکه گناه را جاري ساخته اضافه خواهد شد.

گناه آن را به حساب او می گذارند، بدون اینکه از گناه عامل آن کم کنند.

َر» ، بیانگر کدام مفهوم است و به کدام عالم اشاره دارد؟ َم َو َأخَّ ُؤا اإلنساُن َیوَمئٍذ بَِما َقدَّ آیۀ شریفۀ «ُیَنبَّ  . 23

وجود ارتباط میان عالم برزخ و دنیا – برزخ وجود شعور و آگاهی – برزخ

وجود ارتباط میان عالم برزخ و دنیا – قیامت وجود شعور و آگاهی – قیامت

عکس العمل انسان پس از وقوف بر عملکرد نادرستش در دنیا در کدام آیۀ شریفه ترسیم گردیده است؟  . 24

«قال رّب ارجعون لعّلی اعمل صالحًا فیما ترکت»   ر»   «ینبؤا االنسان یومئٍذ بما قّدم و اَخَّ

«وقالوا ما هی اال حیاتنا الدنیا نموت»   «کّال انّها کلمه ُهَو قائلها و من ورائهم برزّخ»  

با مبنا قرار دادن سخن رسول گرامی اسالم صلی اهللا علیه و آله، جاري ساختن سنّت و  روش نیک در جامعه، مصداقی براي آثارکدام اعمال است و بنابر  . 25
سخن نوادة ایشان، امام کاظم علیه السالم ...........، بر چه اساسی به دیدار با خانواده اش پس از مرگ می رود؟

ماتقّدم- مقدار فضیلت هاي مؤمن  ماتقّدم- صدقه دادن و دعاي خیر براي مؤمن 

ماتاّخر- مقدار فضیلت هاي مؤمن  ما تاّخر- صدقه دادن و دعاي خیر براي مؤمن 
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رسول خدا(ص) می فرماید: «هر کس سنت و روش نیکی را در جامعه جاري سازد تا وقتی که در دنیا مردمی به آن سنت عمل می کنند ثواب آن اعمال را به حساب این شخص می  گزینه 2  . 1
گذارند، بدون این که از اجر انجام دهنده  آن کم کنند...» 

گزینه 2 با  توجه به کلمۀ کلیدي «یومئٍذ» ظرف زمان آیه قیامت می باشد.   . 2

 و امّا آثار ماتأخر یعنی، با این که فرد از دنیا رفته، پرونده بسیاري از اعمال همچنان گشوده می ماند.
ترجمۀ آیۀ شریفۀ: «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 فشار گزینه 4  . 3

و مستضعف بودیم. فرشتگان گفتند: مگر زمین خدا وسیع نبود که مهاجرت کنید؟» ظرف زمان عالم برزخ است.

( مطابق آیۀ شریفۀ: «حّتی اذا جاء احدهم الموت قال رّب ارجعون لعّلی اعمل صالحًا فیما ترکت کّال انّها کلمٌۀ هو قائلها و من ورائهم برزٌخ الی یوم یبعثون» بعد از مرگ عالمی به نام برزخ (جواب  گزینه 4  . 4

) در این آیه انسان بر کاستی  هاي وظایف خویش آگاهی می یابد و تقاضاي بازگشت به دنیا براي جبران اعمال نیکوي ترك شده وجود دارد، پس انسان ها به طور مستقیم وارد آخرت نمی شوند (جواب 

.( را دارد. رد این درخواست نشان می دهد که برزخ دورة عمل نیست و دیگر از دست انسان کاري برنمی  آید که این از تفاوت هاي دنیا با برزخ است (جواب 

گزینه 2 با مرگ انسان و ورود وي به عالم برزخ، ارتباط او با دنیا به طور کامل قطع نمی شود. یکی از نشانه هاي تداوم. ارتباط یا استمرار بخش ارتباط انسان با دنیا، «بسته نشدن پرونده اعمال»  . 5
ر».  م و اخَّ است. پروندة برخی اعمال انسان با مرگ بسته نمی شود و امکان دارد بر اعمال نیک و بد آن افزوده و یا از آن ها کاسته شود: «ُینبَّؤا االنسان یومئٍذ بما َقدَّ

  یکی دیگر  از نشانه هاي تداوم ارتباط انسان با دنیا، «ارتباط متوفی با خانواده» است. 
شخصی از امام کاظم علیه السالم دربارة وضعیت مؤمنان پس از مرگ پرسید: «آیا مؤمن به دیدار خانواده خویش می آید؟» فرمود: «آري». پرسید: چه قدر؟ فرمود: «برحسب مقدار (کمیت) فضیلت 

هایش. برخی از آنان هر روز و برخی هر دو روز و برخی هر سه روز و کمترین آن ها هر جمعه». 

): در عالم برزخ، انسان اموري را درك و مشاهده می کند که درك آنها در دنیا ممکن نبود.  گزینۀ ( گزینه 3  . 6

): بعد از مرگ، اعمال حیاتی بدن متوقف می شوند و طبق سخن پیامبر (ص)  مردگان به شنیدن کالم شنواتر هستند، ولی قادر به پاسخگویی نیستند. عالوه بر آن، روح انسان با فرشتگان و گزینۀ (
خداوند می تواند صحبت کند . 

): ارتباط انسان با دنیا در عالم برزخ به علت وجود آثار ماتأخر برقرار می ماند.  گزینۀ (

): عالم برزخ میان زندگی دنیا و آخرت قرار گرفته و پس از ورود به آن عالم، نیکوکاران از لذت هاي آن متنعم و بدکاران از رنج هاي آن متألم می گردند. گزینۀ (
مدسازي هاي غلط، تولید و نشر مطالب نامناسب و غیراخالقی، ایجاد یا تقویت آداب و رسوم غلط در امر ازدواج، ایجاد انحرافات فکري و اخالقی در دیگران، نمونه هایی از اعمال گزینه 2  . 7

ناشایستی است که موجب سنگین شدن پروندة گناهان فرد، حتی پس از مرگ وي می شود. (آثار ماتأخر) 
ا االنسان یومئٍذ بما قّدم و أّخر» مربوط به قیامت است. انسان از همۀ اعمال خود چه «ماتقّدم» و چه «ماتأّخر» در قیامت به طور کامل آگاه می شود.  کلمۀ «یومئٍذ» در آیۀ « ینبوَّ

از دقت در آیۀ شریفۀ «حتی ِاذا جاء َاحدهم الموت قال رّب ارجعون لعّلی اعمل صالحًا فیما ترکت کّال انّها کلمًۀ هو قائلها و من ورائهم برزخ الی یوم ُیبعثون» این دو پیام دریافت می گردد:  گزینه 1  . 8

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

) با توجه به این که عامل شعور و آگاهی انسان در دنیا روح وي است و روح در برزخ، به حیات خود ادامه می دهد، یکی از ویژگی هاي برزخ، وجود شعور و آگاهی در آن خواهد بود. 

، 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  . 9
فشار و مستضعف بودیم. فرشتگان گفتند: مگر زمین خدا وسیع نبود که مهاجرت کنید؟»

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 گزینه 3  . 10
شریفۀ "ینّبوا االنسان یومئٍذ بما قّدم و اّخر"، مؤیّد همین مفهوم است.

آگاهی در عالم برزخ  قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحًا (آگاهی نسبی)  گزینه 2  . 11

آگاهی در قیامت   ینبّؤااِالنسان یومئٍذ بما قدم و اخر(آگاهی کامل) 
در جهان آخرت دیگر بساط عمل انسان برداشته می شود و دیگر نمی تواند عمل نیکویی انجام دهد. گزینه 4  . 12

پس از مرگ، تنها روح انسان که حقیقت وجود اوست، توسط فرشتگان به طور تمام و کمال دریافت می گردد (توفّی) نه جسم او. گزینه 3  . 13
حقیقت وجود انسان روح است که فرشتگان آن توفی می کنند، عامل شعور و آگاهی انسان روح است. روح در برزخ به حیات خود ادامه می دهد.  گزینه 2  . 14

 آیۀ «حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون» مؤید آن است. 

گزینه 1 - ینبئواالنسان یومئٍذ  قیامت   . 15

- قال رب ارجعون  برزخ 

- توفی  دنیا 
رسول خدا می فرماید: هرکس سنت و روش نیکی را در جامعه جاري سازد تا وقتی که در دنیا مردمی به آن سنت عمل کنند ثواب آن اعمال به حساب این شخص هم می گذارند. این گزینه 3  . 16

روش مصداق آثار ماتأخر است که با مرگ پرونده اعمال بسته نمی شود.
موارد الف و ب از ویژگی هاي عالم برزخ است.  گزینه 1  . 17

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.
فرشتگان، حقیقت وجود انسان را که همان روح اوست، «توفّی» می کنند. یعنی آن را به طور تمام و کمال دریافت می نمایند.  گزینه 1  . 18

انسان ها در برزخ، اگر بدکار و شقی باشند، از رنج ها و درد هاي آن متألّم می گردند. 
عامل شعور و آگاهی انسان در دنیا روح وي است و روح در برزخ، به حیات خود ادامه می دهد. (امتداد حیات)  گزینه 3  . 19

مدسازي هاي غلط، تولید و نشر مطالب نامناسب و غیر اخالقی در فضاي مجازي، ایجاد یا تقویت آداب و رسوم غلط در امر ازدواج، ایجاد انحرافات فکري و اخالقی در دیگران نمونه هایی از اعمال
ناشایستی است که موجب سنگین شدن پروندة گناهان فرد، حتی پس از مرگ وي می شود. (آثار مأتاخر) 
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هنگامی که گناهکاران اثر مطلوب کار خیر را می بینند به خداوند می گویند: «پروردگارا مرا بازگردانید»: «رب ارجعون» و آیۀ شریفۀ «ینبوا االنسان یومئذ بما قدم و اخر»، بیانگر آثار ماتقّدم گزینه 3  . 20
و ماتاّخر می باشد.  

انسان در عالم برزخ، از کاستی هاي اعمالش آگاه می شود و از خداوند طلب بازگشت به دنیا را دارد که پاسخ خداوند چنین است "کّال انّها کلمُه ُهَو قائُلها" : (هرگز ! این سخنی است که گزینه 2  . 21
او می گوید.)

رسول خدا (ص) می فرماید : «هر کس سنت زشتی را در بین مردم مرسوم کند تا وقتی که مردم بدان عمل کنند، گناه آن را به حساب او نیز می گذارند بدون اینکه از گناه عامل آن گزینه 4  . 22
کم کنند.»

َم»، قابل دریافت است.  بسته نشدن پروندة اعمال انسان ها از نشانه هاي وجود ارتباط میان عالم برزخ و دنیا بوده که این مفهوم از عبارت شریفۀ «بما قدَّ گزینه 4  . 23
این آیه به قیامت اشاره دارد که در آن روز به انسان به آنچه پیش [از مرگ] فرستاده و آنچه پس از [مرگ] فرستاده است، خبر داده می شود. 

ترجمۀ آیۀ  و  سورة مؤمنون:« آنگاه که مرگ یکی از آنها فرا رسد، می گوید: پروردگارا! مرا بازگردانید باشد که عمل صالح انجام دهم؛ آنچه را در گذشته ترك کرده ام...» گزینه 2  . 24

سخن پیامبر اکرم صلی اهللا علیه و آله در مورد آثار ماتاخر اعمال است و امام کاظم علیه السالم در پاسخ به این که مؤمن پس از مرگ چه مقدار به دیدار خانواده خویش می آید، گزینه 4  . 25
فرمود: «برحسب مقدار فضلیت هایش...»
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