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برخی از وقایعی که در مرحلۀ دوم قیامت رخ می دهد، بیان کنید. - 17

بدکاران از مشاهدة گواهی اعضاي خویش چه عکس العملی داشته و خطاب به اعضاي بدن خود چه می گویند و اعضاي بدن آن ها چه می گویند؟ - 18
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بهترین گواهان قیامت چه کسانی اند و چرا؟ - 23

با دیدن نامۀ عمل، برخی بدکاران دست به چه چیزي روي می آورند و چرا و در ادامه بگویید عکس العمل خداوند در این باره چیست؟ - 24
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نامۀ عمل انسان با نامه هاي ثبت شده در دنیا چه فرقی دارد؟ بیان کنید. - 26

از دیگر حوادث مرحلۀ دوم قیامت «برپا شدن دادگاه عدل الهی» است، آن را کامًال توضیح دهید. - 27

چرا کنار رفتن پرده از حقایق عالم، از حوادث مرحلۀ دوم قیامت است؟ - 28
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چرا قیامت اتفاق می افتد؟ - 33
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