Syllabus for National and Regional Ijtema’s 2017
سلیبس برائے ریجنل و نیشنل اجتماعات 2017
ریجنل و نیشنل اجتماعات کے موقعہ پر منعقد ہونے والے
علمی مقابلہ جات کے لئے نصاب پیش ہے ۔ انصار کو ان
مقابلہ جات میں شمولیت کے لئے آمادہ کریں ۔ نیز تیاری
میں تعاون فرمائیں ۔ نیشنل اجتماع میں وہی انصار حصہ
لے سکیں گے جنہوں نے ریجنل اجتماعات میں پہلی تین
پوزیشن حاصل کی ہوں ۔

This academic syllabus is for the Regional
and National Ijtema’s. Zoama and Nazimeene
Aala are requested to distribute this syllabus to
all Ansar brothers and encourage them to
participate. Please note that only the first three
position holders of the regional ijtema’s shall be
permitted to take part at the National Ijtema.

مقابلہ تالوت قرآن کریم

Tilawat Competition

سورۃ النباء ۔ سورۃ الملک ۔ صرف تین آیات

Sura An Naba, Al Mulk - any 3 Verses

مقابلہ حفظ قرآن

Hifz e Quran

سورۃ النباء ۔ سورۃ الملک ۔ زبانی یاد کریں

Sura An Naba & Al Mulk - learnt by heart

مقابلہ نظم

Nazm Competition

سلیبس میں دئیے گئے درثمین  ،کالم محمود  ،کالم طاہر
کے کوئی سے تین اشعار بغیر تکرار کے سنائیں

Durr e Sameen, Kalam e Mahmood, Kalam e
Tahir - only three verses, without repetition

درثمین صفحہ نمبر59

Durr e Sameen page: 59

اب چھوڑ دو جہاد کا اے دوستو خیال دیں کے لئے حرام ہے اب جنگ اور قتال
ض ُع ْال َحرْ ب کی خبر کیا یہ نہیں بخاری میں دیکھو تو کھول کر
کیوں بھولتے ہو تم َی َ
ٰ
فرما چکا ہے سید کونین مصطفی عیسی مسیح جنگوں کا کر دے گا التوا
یہ حکم سن کے بھی جو لڑائی کو جائے گا وہ کافروں سے سخت ہزیمت اٹھائے گا
اک معجزہ کے طور سے یہ پیش گوئی ہے کافی ہے سوچنے کو اگر اہل کوئی ہے

فارسی درثمین صفحہ نمبر 89

Durr e Sameen Persian page: 89

جان و دلم فدائے جمال محمد است خاکم نثار کوچہ آل محمد است
دیدم بعین قلب و شنیدم بگوش ہوش در ہر مکان ندائے جالل محمد است
کمال محمد است
زبحر
ایں چشمہ رواں کہ بخلق خدا دہم یک قطرۂ
ِ
ِ
ایں آتشم  ،زآتش مہر محمدی ست ویں آب من  ،زآب زالل محمد است

کالم محمود

Kalam e Mahmood

اپنے کرم سے بخش دے میرے خدا مجھے بیمار عشق ہوں ترا دے تو شفا مجھے
جبتک کہ دم میں دم ہے اسی دین پر رہوں اسالم پر ہی آئے جب آئے قضا مجھے
بے کس نواز ذات ہے تیری ہی اے خدا آتا نظر نہیں کوئی تیرے سوا مجھے
ٰ
عیسی ؑ مسیح سا ہے دیا رہنما مجھے
منجملہ تیرے فضل و کرم کے ہے یہ بھی ایک
تیری رضا کا ہوں میں طلب گار ہر گھڑی گر یہ ملے تو جانوں کہ سب کچھ مال مجھے

کالم طاہر

Kalam e Tahir

ضو غم کے شراروں کے سہارے اک چاند معلق ہے ستاروں کے سہارے
ہے حسن میں َ
گور تمنا اک غم جئے جاتا ہے مزاروں کے سہارے
اک شعلہ سا لرزاں ہے سر ِ
تو روٹھ کے امیدوں کا دل توڑ گیا ہے اے میری امنگوں کے سہاروں کے سہارے
ناداری میں ناداروں کے رکھوالے تھے کچھ لوگ بخشش کے بھکاری  ،گنہگاروں کے سہارے
سُکھ بانٹتے پھرتے تھے مگر کتنے دکھی تھے بے چارگئی غم میں بچاروں کے سہارے

مقابلہ تقریر اردو ( تیار شدہ(
تقریر کا دورانیہ 4منٹ ہو گا ۔ تقریر پڑھنے کی بھی اجازت
ہو گی جبکہ زبانی کو ترجیح ہو گی
۱۔صداقت حضرت مسیح موعود ؑ از روئے قران
۲۔صداقت حضرت مسیح موعود ؑ از روئے حدیث
۳۔خالفت کی ضرورت
۴۔ مغربی معاشرہ میں تبلیغ کے ذرائع
۵۔ اہلیہ او راقارب سے حسن معاشرت
۶۔ نماز باجماعت کی اہمیت
۷۔ صحت مند مومن کمزور مومن سے بہتر ہے
۸۔اطیعو ہللا و اطیعو الرسول
موعود کی اہمیت
۹۔ مطالعہ کتب حضرت مسیح
ؑ

مقا بلہ تقریر فی البدیہہ(اُردو(
عنوان موقع پر دیا جائے گا

Prepared Speech - English
Speech time 4 minutes. Revised verbal speech
will be appreciated.
 fromعلیہ السالم 1. Veracity of Promised Massiah
the Holy Qur’an
 fromعلیہ السالم 2. Veracity of Promised Massiah
Hadith
3. Need of Khilafat
4. Ways of Tabligh in western society
5. Gentleness with wife and other relatives
6. Importance of Congregational Prayer
7. Healthy faithful are better than the weak
faithful
ﷺ8. Obey Allah and the Prophet
9. Importance of reading the books of the
علیہ السالم Promised Messiah

Extempore speech
Topics will be given on the spot

مقابلہ مضمون نویسی

Essay Writing Competition

مندرجہ باال عنوانات میں سے کسی ایک پر مقالہ (کم از کم
2ہزار الفاظ(
۰مضمون جمع کروانے لی آخری تاریخ ۱۵اگست ۲۰۱۷
ہے

Anyone of the topics given above (minimum 2
)thousand words

مقابلہ کوئز

Quiz Competition

دور خالفت ثالثہ (سوال و جواب کی شکل میں نصاب ویب
سائیٹ پر موجود ہے)۔

ضروری نوٹ:
 : 1ریجنل اجتما عات میں پہلی تین پوزیشنز حا صل کرنے
و الے انصار ہی نیشنل اجتما ع کے علمی مقا بلہ مقا بلہ
جات میں شا مل ہو سکیں گے۔
 : 2اگراُن میں کوئی حاضر نہن تو اُس کی جگہ کوئی
دوسرا ناصرحصہ نہن لے سکے گا۔
 : 3تالوت نظم اور تقریری مقا بلہ جات ایک ہی وقت میں
ہونگے۔
 : 4فلبدی تقریری مقا بلہ میں کوئی بھی نا صر حصہ لے
سکتا ہے۔

Period of Khilafat III

Important Notes:
1. Only 1st, 2nd and 3rd position holders in the
Regional Ijtema will be allowed to take part at
the National Ijtema.
2. Tilawat, Nazm and Speech competitions may
be held simultaneously.
3. Any Nasir may participate in the Extempore
Speech competition.

