
 

 

۸سبق نمبر   

٠٣-٠٣سورةالبقراء آيات نمبر   

خليفه كا كيا مطلب ہے؟ -١سوال   

خليفه كا مطلب جانشين ہے -جواب - 

پر کون آباد تھا؟ نيانسانوں سے پہلے زم -۲سوال    

 یمندر کہللا نے جنات کو س -پر جنات رہا کرتے تھے نيانسانوں سے پہلے زم -جواب

ايک داياور پھر انسانوں کو پ ايد ليطرف دھک -  

خليفه بنانے کا مقصد كيا تھا؟ - ۳ سوال   

ہللا کو اپنے احكامات كو نافز كر نا تھا اور ہللا نے انسانوں کے ذريعےاحكامات   -جواب

ےيزمين پر نافذ ک -   

خليفه بنانے واال ہوں؟ ںيکہ م ايکرنے سے پہلےہللا نے کسے بتا دايانسانوں کو پ  -۴سوال   

تھا ايفرشتوں سے فرما   -جواب  -  

حضرت آدم عليه سالم كون تھے؟ -۵ سوال  

سب سے پہلے اَنے والے انسان تھے ںيم ايدن  - جواب -  

مرتبہ حضرت آدٌم كا ذكر ہے؟ یکتن ںيقرآن م  -۶ سوال   

مرتبہ حضرت آدٌم كا ذكر ہے ١۶ ںيقرآن م  -جواب -  

دٌم كے ماں باپ کون تھے؟آحضرت   -۷سوال   

ہوئے تھے دايپ بغير ماں باپ کے پآ  - جواب   

ا؟يآ ںيعمل م سےيكا وجود ك حضرت آدم  -٨ سوال   

حضرت آدم كا دل  -لے کر آئے  یکہ ہر جگہ سے مٹ جايہللا نے فرشتوں کو  بھ  -جواب

پاؤں اور کان وغيرہ بنائے  -تو ہللا نے ھاتھ  یسوکھ گئ یجب وہ مٹ ايسے  بنا یمٹ یليگ



 

 

 جيبھ ںيجنت م ںياور انھ  یروح پھونک یاپن ںيپھر اس م ايرہنے د یہ سےيکچھ عرصه ا

ايد - 

ا؟يآ  ںيعمل م سےيحضرت حّوا كا وجود ک -٩ سوال   

وجہ سے حضرت آدم عليه سالم بہت گھبراتے تھے تو ہللا نے  یہونے ک لےياک - جواب

ايک دايسے حضرت حّوا كو پ یكى پسلحضرت آدم  -  

خليفه زمين پر بنانا چاہتا  کيا ںيکہ م ايہللا تعالٰى نے فرشتوں سے مشورہ ک ايک -١۱ سوال

  ہوں ؟

ضرورت ہے ايک یك مشورے ںيانھ ںيہللا تو خالق ہ -صرف بتايا تھا ںيانھ ںينہ  - جواب -  

ا؟يجواب د ايبتانے پر فرشتوں نے ک -١١ سوال   

عبادت  یہم ہر وقت آپ ک -فساد کرے گا  ںيم نيفرشتوں نے کہا انسان زم   - جواب

ںيکرتے ہ - 

؟ید وںيرائے ک ہيانھوں نے  -١۲ سوال   

 یرائے د یکر فرشتوں نے اپن کھيکو د یپر فساد کر تے تھےانھ نيجنات زم  -جواب

یتھ -  

؟ ںيہ ايفرشتے ک -١۳ سوال   

 ںيمنٹ م کيا -ہللا کا ذكر ان كى غذا ہے  - ںيمخلوق ہ فرشتے ہللا كى نوراني     - جواب

 کيا ںيصرف ہللا كے مقرر کردہ کام کرتے ہ - ںيکا سفر طے کر سکتے ہ ليہزاروں م

کرتے ںينہ ینافرمان یہللا ک یبھ ےيلمحے کے ل  -  

گئ ؟ ید ںيجنوں کو خالفت كيوں  نہ  -١۴ سوال   

صالحيت کے لحاظ  نيبہتر-صالحيت كم ہے ںيانسان کے مقابلے م ںيجنوں م  -١۴ جواب

ہے یسال کے بچے کے جتن ١۱سے جن كى صالحيت انسان کے  -  

کھائے؟يحضرت آدم كو نام كس نے س -١۵ سوال   



 

 

 اءياش یک نيہے کہ زم ںياحاديث م -کھائےيکے نام س زوںيہللا تعالٰى نے تمام چ    -جواب

بعض كا خيال ہے کہ   -ہے ايمقصد كکہ خالفت كا  ايبتا ںيخالفت کے بارے م -كے نام 

سکھائے گئے ینام بہ یہللا كے صفات -  

طرح سکھائے گئے؟ یسب نام  بچوں ک ہي ايک  -١۶ سوال   

ايگ ايڈال د ںيان کے دل م ںينہ      -جواب -  

بتا سکے؟ ںينہ وںيکے نام ک زوںيہللا تعالٰى كے پوچھنے پر فرشتے چ   -١۷ سوال   

 -ہوا ہے ايد ںيجتنا علم ہللا نے انھ ںيصرف وھى جانتے ہ( فرشتے) وہ ونکہيک    - جواب

ہللا  -سکتا ہے کھيإنسان بہت کچھ س-ہے ايگ ايبتا ںيکام جانتا ہے جتنا انھ یہر فرشتہ اتنا ہ

 افتيہے جس سے وہ بہت سے  معلومات در یاايسى صالحيت ڈال ںيدماغ م ینے انسان

ںيکرسکتے جو انسان کر سکتے ہ ںيہوہ سب کچُھ ن شتےفر - ںيہ تےيکر ل  - 

إنسان كى خوبى كيا ہے؟  -١٨ سوال   

ہوگا تو  یانسان اگر فتنے واال بہ -انسان کے اندر خير زيادہ ہے شر کم ہے     - جواب

وہ خير كى طرف اسكتا  ےيہے اسل ںيخير كى طاقت اس م -ہوگا  یخير كا پہلو بہ ںياس م

  - ہے

وں سے أفضل ہے؟انسان فرشت ايک   -١٩ سوال   

بنا پر اسے خالفت  یعلم ک کنيکرسکتا ل ںيعبادت تو نہ یسيانسان فرشتوں ج   - جواب

فرشتوں سے أفضل ہے ںيوہ اپنے علم م ےيملى اسل  -  

طرح کے سجدے کا حكم  ااوراسيفرشتوں نے ہللا كے کہنے پر سجدہ ک ايک  -۲۱ سوال

؟ ايگ ايد وںيک   

کے کيسوائے ا ايہاں سب نے سجدہ ک یج    - جواب -  

حضرت يوسف عليه  سےيج یاجازت تھ یاس طرح کے سجدہ ک ںيم عتيشر یپران     

تعظيمى سجدہ جس كا  ہي-نے حضرت يوسف عليه سالم كو سجدہ كيا وںيسالم كے بھائ

تھا یہ ےيسجدہ ہللا کے ل ہيدراصل  اتھايحكم ہللا نے د -  

اجازت ہے؟ یسجدہ ک یاس طرح ك ںياسالم م ايک    -۲١سوال   



 

 

ںينہ       -جواب   

ا؟يکس نے سجدہ کر نے سے انکار ک    -۲۲ سوال   

نے سيابل  - جواب  -  

کون ہے؟ سيابل   -۲۳ سوال  

 یبہت عبادت گزار اور جنوں کا سردار تھا اپن -سے تھا ںيجنوں م سيابل      - جواب

نے خود خالفت كى اميد  سيابل -وجہ سے فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا  یک یعبادت گزار

یتھ یلگا  رکھ -  

ا؟يانکار ک وںيسے پوچھا کہ تم نے ک سيہللا نے ابل   -۲۴ سوال   

اس نے کہا کہ  -فضيلت كا إظھار كرنے لگا  یوہ حضرت آدم عليه سالم پر اپن - جواب

ايسے بنا یاسے مٹ ايک دايسے پكيونكه اپنے مجھے آگ -انسان سے بہتر ہوں  ںيم  -  

؟یتھ ايوجہ ک یسجدہ نہ کرنے ک    -۲۵سوال   

ايصرف تكبر كى وجه سے سجدہ سے انکار ک       - جواب -  

ہے؟ ايتکبر ک  -۲۶ سوال   

جڑ ہے یک وںيکبر تمام برائ -خود كو دوسروں سے بہتر سمجھنا  -کبر بڑائ ہے - جواب  

-  

اکہا؟يکو انکار پر ک( طانيش) سيہللا نے ابل  -۲۷ سوال   

ہللا نے اُسے وہاں سے نکل جانے کا حكم ديا     -جواب  -  

ا؟يجواب د ايشيطان نے ک  -۲٨ سوال   

مہلت  یکہ تمام لوگوں کے قبروں سے اُٹھائے جانے تک ک یہللا سے مہلت مانگ - جواب

سے اور اکثر  ںي،بائ ںيسے، دائ چھےيآگے سے ، پ -انسانوں کو ورغالؤں گا ںيم - یمانگ

ںيگ ںياجا ںيميرے بہکاوے م   

مطلب ہے ؟ ايٓعُدٌو کا ک    -۲٩ سوال   



 

 

یدشمن     - جواب  -  

نے حضرت ادٌم عليه سالم كو كيا كھا ؟ یٰ ہللا تعال  -۳۱ سوال   

مرضى سے سوائے اس  یاپن ويکھاؤ پ زيرہو  ہر چ ںيدونوں آرام سے جنت م - جواب

ہو  ںياگر وہاں گئے تو ظالموں م ايمنع فرما یبہ جانے سے بيخاص درخت كے قر کيا

  جاؤگے

درخت كون سا تھا؟   -۳١ سوال   

 یجانے ک ںيکھوج م یاسک ںيہم ےياسل - ںيقرآن اور حديث کچھ ثابت نہ - جواب

ںيضرورت نہ  -  

ا؟يک اينے ان دونوں کے ساتھ ک طانيش  -۳۲ سوال   

اور  ايطرف اکسا ینے وسوسے ڈالے اور ان دونوں کو ادھر جانے ک طانيش   - جواب

ايد جيبہکا کر دونوں کو اس درخت كى طرف بھ  -  

ا؟يکہ کر بہکا اينے ک طانيش  -۳۳ سوال   

 ںيرہ ںيگے اور جنت م ںيزندہ رہ شہيگے تو اپ ہم ںياگر اس درخت كا پھل کھا - جواب

  -گے

حضرت ادٌم كو كيا سزا ملى ؟  -۳۴ سوال   

ہللا نے حضرت ادم آور شيطان كو أيك مقررہ وقت تك کے لے جنت سے نکال  - جواب

ايد جيبھ ںيم نيکر زم -  

؟ ايک ايجنت سے نکلنے جے بعد حضرت ادم آور شيطان نے ک -۳۵ سوال   

 -نگنے لگےما یہوئے اور رو رو کر ہللا سے معاف شانيحضرت ادم بھت پر     - جواب

 یتک کے لے ہللا کے بندوں کو بہکانےک امتيمانگنے کے بجائے ہللا سے ق یمعاف طانيش

یمہلت مانگ ل  -  

تھے؟ سيکے کلمات ک یمعاف  -۳۶ سوال   



 

 

تو ہم  ايمعاف نہ ک ںيہم نے اپنے نفس پر اگر تو نےہم اياے ہمارے رب ظلم ک    - جواب

گے ںيخسارہ اٹھانےوالوں سے ہو جائ -  

ا؟يمعاملہ ک ايپھر ہللا تعالٰى نے انکے ساتھ ک   -۳۷سوال   

ايبال ںيواپس اوپر نہ کنيل ايمعاف کر د ںيہللا تعالٰى نے انھ      -جواب - 

ا؟يفرما ايہللا تعالٰى نے ک  -۳٨ سوال   

آئے تو اس پر عمل کرنا  تيطرف سے ھدا یريپھر جب م ںيم نياُتر جاؤ زم   - جواب

زبور، )  غاماتيکے ذريعے پ غمبروںيانسانوں پر وقتاً فوقتاً اپنے پ والے ںياور بعد م

گے انکے لے  ںيرہوں گا  تو جو ان پر عمل کر جتايبھ ںيم(، اور قرآن  ليتورات ، انج

گے انکے لے  ںيکر ںيہو گا اور جو عمل نہ ںيآور ڈر نہ خوفکوئ  ںيوہاں انھ -جنت ہے

   -دوزخ ھے

مطلب ہے؟ ايکا ک اتيآ  -۳٩ سوال  

اںيمطلب ہے نشان - جواب -  

؟ ںيہ یہوت یقسم ک یکتن اتيآ   -۴۱ سوال   

ںيہ یہوت یدو طرح ک - جواب -  

مثالً  ںيہر وقت نظر أتى ہ ںيکا ئنات م ںيجو ہم ںيہ اںيوہ نشان ہي -ہيکون اتيآ  -١       

وغيرہ یدرخت ، پان ن،يآسمان ، زم    

ںيہ ںيشکل م یک وںيجو ہللا کے طرف سے نشان ںيت ہيه احكاما -آيات شريعه -۲        -  

ہے؟ ايکو نہ سمجھےتو اسکا انجام ک وںيجو ان نشان  -۴١ سوال   

ہے یتو انکا انجام دوزخ ہ ںيکو سمجھ وںيجو ان نشان   - جواب -  

مطلب ہے ؟ ايظلم کا ک   -۴۲ سوال   

ںيکو کہتے ہ نےياس کے أصل مقام سے ہٹا د قےسےيکو ناجائز طر زيچ یکس    - جواب  

-  

ہے؟ ايہللا کے ساتھ ظلم ک    -۴۳ سوال   



 

 

ہللا کے ساتھ ظلم ہے ہيہللا كا حكم نه ماننا       - جواب -  

مماثلت ہے ؟ ايک ںيانسانوں اور فرشتوں م    -۴۴ سوال   

ںينہ اور کوئ مماثلت ںيعبادت کرتے ہ یسوائے اس کے دونوں ہللا ک    - جواب - 

مماثلت ہے؟ ايک ںيجن اور فرشتوں م   -۴۵ سوال   

نور  -ہے یہ کيجن نار سے اور فرشتے نور سے روٹ ورڈ دونوں کا ا   - جواب

تو  یہوگ یہے جب ہلک یآگ بن جات یعنيہے تو نار  یہو جات زيہے جب وہ بہت ت یروشن

  نور

مماثلت کس کس سے ہے؟ یجنات ک  -۴۶ سوال   

کہ دونوں کو عمل کا  سےيانسانوں سے ا -مماثلت دونوں سے ہے  یجنوں ک    - جواب

انسان کے ساتھ ہر وقت رہنے واال  ہي ايکو  انسان کا دشمن بنا د طانيہے ش ايگ اياختيار د

آتے ںيفرشتوں سے اس طرح كه دونوں نظر نہ -دشمن ہے  - 

معاملہ ہے؟ ايانسانوں کے ساتھ ک   -۴۷ سوال   

ہر  یبہ طانياور ش ںيہم زاد کہتے ہ سےيفرشتہ ہے ج کيہر انسان کے ساتھ ا - جواب

  -وقت ساتھ لگا رہتا ہے

 اياور بُرے خياالت  ںيآتے ہ ںيوجہ سے انسان کے دل م یاچھے خياالت فرشتوں ک 

ںيوجہ سے آتے ہ یک طانيوہ ش ںيوسوسے آتے ہ  -  

بچ سکتا ہے؟ سےيسے ک طانيانسان ش -۴٨سوال   

انسان ہر وقت اپنے نفس کا خيال رکھے اور توبہ استغفار كرتا رہے    - جواب -  

ہے؟ ايتوبہ ک   -۴٩ سوال   

کے ساتھ  یکس -مانگ کرپلٹ جانا توبہ ہے  یغلطى ہو جائے تو ہللا سے معاف    - جواب

ہو گا ںيائندہ نہ سايکہ ا ںيمانگ کر عہد کر یہو تو اس سے معاف یک یادتيز   

 

 



 

 

معاملہ ہے؟ ايہللا تعالٰى كا توبه كر نے والوں کے ساتھ ک  -۵۱ سوال   

ہے کہ حضور صل  ںيحديث م -ہللا توبه کرنے والوں کے ساتھ محبت کرتا ہے  - جواب

بار توبہ  ١۱۱ ںيدن م ںيتوبہ کرو م ںيم یاے لوگوں بارگاِہ الہ”  ايہللا عليه وسلم  نے فرما

 - “ کرتا ہوں


