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  کے فروغ ميں دارالعلوم ديوبند کی خدمات ہندوستانی علوم و فنون

 
Dr. Mufti Mohd. Sharfe Alam and Dr. Md. Habeeb Alam 

 
 تعارف

مسلمانوں کی فرماں روائی کے تاريخی عہد کا ہندوستان ايک روشن باب ہے ۔يہاں اسالمی حکومت  کے سفر کی 
،اس کی تعميروترقی   شروعات پہلی صدی ہجری سے ہوتی ہے۔ مسلمان حکمرانوں نے  اس کوجنت نشاں  بنايا 

نمايانکارنامے انجام دئے ، جو ہندوستان   ميں بڑه چڑه کر حصہ ليا، بيرونِ دنيا ميں اس کی ساکه  کو استوار کيا،
کی تاريخ ميں زّريں حروف سے لکها ہوا ہے۔پہلے ملتان کو مرکِز علم و ادب ہونے کا شرف حاصل ہوا اوردنيا 
کے گوشے گوشے سے ہر علم و فن اور شعروسخن کےدانشور اس سرزمين پر رونق افروز ہوئے، انہوں 

ئی اور گنگا و جمنا کی لہروں کی طرح مسلم فتوحات اپنے مقام سے سبک نےعربی علوم و فنون کی روشنی پهيال
خرامی کے ساته چل کر قريب و بعيد کے ہرخطہ پر لہراتی، بل کهاتی اور پهيلتی چلی گئی اور اپنے ساته عربی 

ر دہلی علوم و فنون  کے گنجينہ کو بهی بکهيرتی چلی گئی پهرالہورکو مدينۃ العلوم ہونے کا شرف حاصل ہوا او
ساتويں صدی ہجری ميں علم و فن کاگہواره بنی ۔دہلی کے فيضان سے جون پور ميں علم کی مسند بچهی ۔ 
جونپورکے فضل و کمال سے لکهنو منّور ہوا اور لکهنو کے آفتاِب علم سے پورب کا ہر عالقہ علمی شعاعوں سے 

مئو ، خيرآباد ، بہار اور بنگال کی علمی  جگ مگ جگ مگ کرنے لگا۔ علمی دنيا ميں بلگرام ، سنديلہ ، گوپا ،
  سرگرمياں نيّر تاباں کا درجہ رکهتی ہيں ۔

جب دہلی اسالمی علوم و فنون کا مرکز تهی ، وہاں ملک کے اطراف و اکناف سے علم کے پياسے اپنی   
ث  تشنگی بجهانے کے لئے حاضر ہوتے ۔مغل حکومت کے آخری عہد ميں دہلی سے حضرت شاه ولّی اللہ محدّ 

دہلوی جيسے عبقری عالم اٹهے۔انہوں نے وہاں سےعلم کا فيض جاری کيا ،  جس کے علمی سرچشمہ سے ايشيا 
کے اکثر ممالک آج تک فيض اٹهارہےہيں ۔ اِس وقت ہندوستان ميں علوم ِدينيہ  کےجس قدر سلسلے پائے جارہے 

  ۔ ہيں ۔ ان سب کی شروعات حضرت شاه ولی اللہ محّدث دہلوی سے ہوتی ہے
ء ميں پورے ہندوستان ميں ايک خوں چکاں انقالب برپا ہوا۔ اس کا  سب سے زياده نقصان  دہلی  کی ١٨۵  

مرکزيّت کو پہونچا ۔ وه زيروزبر کر دی گئی، اس کی مرکزيّت ہالدی گئی ، حق و باطل ميں حيات و موت کی 
ت و گريبان ہوگيا ، اہِل حق کے  اتحادکا جنگ چهڑگئی ، باطل نے اپنی آہنی پنجے گاڑديئے ، حق آپس  ہی ميں دس

شيرازه پاره پاره ہوگيا  اور وه اپنے پشت پناہوں اور ہمدردوں سے عاری ہوگيا، ايسے کربناک حاالت ميں وہاں 
علم و دانش کے قلعے زمين بوس ہوگئے اور ان کے دانشوران قافلوں کی شکل ميں وہاں سے رخِت سفر بانده لئے 

ی پيشانياں اوقاِت سحر ميں سربہ سجود ہوکراللہ کے حضور گڑگڑاتی رہيں اور خدا سے ،اہل اللہ کی بہت س
ہندوستان ميں بقائے اسالم اور تحفِّظ اسالم کے لئے دعاگو رہيں ، خدا نے ان کی دعاوں کو شرِف قبوليت بخشا اور 

/ مئی ٣٠ه مطابق ١٢٨٣رام / محّرم الح١۵ديوبند کا مدرسہ ان کی سحرگاہی اور دعاوں کے نتيجے ميں بخش ديا۔
ء پنجشنبہ کے دن ديوبند کی سرزمين ميں اسالمی علوم و فنون کی نشاِة ثانيہ کا سنِگ بنياد رکّها گيا ،  اس ١٨٦٦

نے مسلمانوں کے دينی ،علمی،قومی اور ملّی شعور بيدار رکهنے ميں نماياں کردار ادا کيا ، ان کے بکهرے ہوئے 
ايک پليٹ فارم پر جمع کيا، ہدايت کی شمع بن کر ابهرا اور بّر صغير کے ارض و  شيرازه کو يکجا کيا ، ان کو

سماء کو ميناره نور بناديااور ايک عظيم اسالمی يونيورسيٹی کی شکل ميں پوری ملِّت اسالميہ کے دلوں کی دهڑکن 
عمِل صالح اور اخالِق بن گيا اور اس وقت سے لے کر آج تک  علوِم نبّوت کے طالبان کو علم کی دولت کے ساته 

 فاضلہ کی پاکيزه تربيّت دينے ميں مصروف ہے ۔ 
دارالعلوم ديوبند سے ہندوستان ميں دينی تعليم کی ايک عظيم تحريک کے نئے دور کی شروعات ہوئی۔اس سے ايک 
حفاظتی قلعہ وجود پذير ہوا ، جس نے مسلمانوں کو روحانی اور علمی شکست سے صيانت کرنے ميں بيحد اہم 

ندو بخارا ، برما ، انڈونيشيا ، مليشيا رول نبهايا،اس کی ضوفشانی ہندوستان سے گذر کرافغانستان، ايران،سمرق
،ترکی اور بّرِ اعظم افريقہ کے عالقوں تک پہونچی اور وہاں سے علم کے شائقين کی يہاں آمد شروع ہوئی اور 
تهوڑے ہی عرصہ ميں علم و دانش کی روشنی نے بّرِ اعظم ايشيا کے مسلم سپوتوں کے دل و دماغ کو ايمان کے 

سے روشن کر ديا۔يہ دارالعلوم ايک مدرسہ ہی نہيں بلکہ ايک ايسی دعوت ہے ،جس نے  نور اور اسالم کے تمّدن
دين کے علم کی شعاعوں کو مال داروں کے عشرت کدوں سے نکال کر غريب مسلمانوں کی جهونپڑيوں تک 

  پہونچايا اور وه اسالم کے خالف ہر يلغار کے سامنے سيسہ پالئی ہوئی آہنی ديوار بن گيا۔ 
وم ديوبند کے علماء نےسارے مرّوجہ علوم و فنون کے فروغ ميں نماياں کردار ادا کيا اور اپنی گراں دارالعل  

قدر تصنيفات سے علوم و فنون کے ذخيره کو ماال مال کرديا ، ان علماء کی تصنيفات کا زياده تر حّصہ مذہبيّات 
ايسا بهی ہے جو عوام سے تعلّق رکهتا ہے ، اور اسالمی علوم سے متعلّق ہيں ، تاہم تصانيف کا تيس فی صد حّصہ 

سيّد محبوب رضوی  نے تاريخ دارالعلوم ديوبند ميں دارالعلوم کی صد سالہ کارکردگی کے ذيل ميں فضالئے ديوبند 
٢سپرِد قلم کيا ہے ، جب کہ  وه اعلی پائے کے مصنّفين کی تعداد  ١١٦ميں مصنّفين کی تعداد  درج کرتے ہيں  ٦

 ۔
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قيام کا اصل مقصد يہ تها کہ عام مسلمانوں کا رشتہ ان مدارس کے   

کے دين سے استوار کيا جائے اور ان کے اندر اخالِق فاضلہ اور خدمِت 
خلق کے جوہر پيدا کئے جائيں ، ايک يہ مقصد بهی تها کہ مختلف علوم و 
فنون ميں ماہرين پيدا کئے جائيں ،  اس لئے اس کے نصاب ميں قرآن ، 

تفسير ، حديث و اصوِل حديث ، فقہ و اصوِل فقہ ، منطق و  تفسير و اصولِ 
فلسفہ اور عربی قواعد وغيره شامل کيا گيا اور ہندوستانی تہذيب و ثقافت 
کے پِس منظر ميں خّطاطی ، دستکاری ، تاريِخ ہند ، تاريِخ اسالم اور 
مبادی علِم مدنيّہ وغيره کو شامل کيا گيا اور دہلی کالج کے فيض يافتگان 

  نے اس کا دائره اور وسيع کيا ۔
جو خدمات اوپر ذکر ہوئيں ، ان ميں کچه تو وه ہيں جن کو ہم خالص   

اسالمی علوم کہ سکتے ہيں ، ليکن ان کے عالوه آرٹ کا جو حّصہ ہے اس 
ميں بطور خاص ارود زبان و ادب ، اردو خّطاطی ، طب اور سماجيّات کو 

تے ہيں ، اس وقت بهی اقتصاديّات ہم ہندوستانی علوم ميں بهی شامل کر سک
اور انگريزی زبان کے شعبے قائم ہيں اور وہاں کے طلباء قانون ميں بهی 

  جا رہے ہيں اور اس پر لکه رہے ہيں ۔
ہاں وه علوم جو مدارس کے خاص مقاصد کو متاثر کر سکتے تهے   

مثال موسيقی ، رقص ، جاندار کی پينٹنگ اور مجّسمہ سازی وغيره جو 
ان کے خاص فنون ميں آتے ہيں ان کو قصدا دارالعلوم نے اپنے ہندوست

خاص تہذيبی پِس منظر ميں اپنی توّجہ کا مرکِز نظر نہيں بنايا ۔ ليکن اردو 
ہندی شاعری ، دوہے ،ترانے ، قصيدے اور مرثيے وغيره يہاں کے 
فارغين بهی لکه رہے ہيں ، اسی طرح ہندی صحافت ميں بهی ان کی 

  س طرح يہ ايک اہم کردار شمار کيا جا سکتا ہے ۔شموليّت ہے ، ا
ليکن چونکہ ان کا اصلی کارنامہ عام اسالمی و انسانی اور اخالقی   

علوم ہيں اور وه کہيں نہ کہيں ہندوستانی علوم سے ہم آہنگ ہيں اور اس 
  کی سنسکرتی کو پرموٹ کرتے ہيں ۔

  اس لئے ہم يہاں سے اس کا ايک جائزه پيش کرتے ہيں ۔   
ديوبند  کے فضالءقرآنی علوم و فنون اور احاديث سے متعلّق نيز  فقہ   

، فلسفہ ، تصّوف ، تاريخ ، سيرت ، ادب اور لغت وغيره کےموضوعات 
پر ايک سے بڑه کر ايک کتابيں حيطہ تحرير ميں الئے  ، جن ميں نماياں 
 نام حضرت موالنا اشرف علی تهانوی کی کتابيں ، شيخ الہند موالنا محمود

حسن کا "ترجمہ قرآن " ، مفتی شفيع عثمانی کی "تفسير معارف القرآن "، 
موالنا منظور نعمانی کی " اسالم کيا ہے "،مفتی کفايت اللہ کی "تعليم 
االسالم" اور موالنامحمد مياں ديوبندی کی "دينی تعليم کا رسالہ" وغيره 

يں لکهيں ، مقبولِ  خاص و عام ہيں اور گذشتہ پچاس سالوں ميں جو  کتاب
ان ميں سے بعض کتابوں کو اپنے موضوع کے اعتبار سے انفراد کا درجہ 
حاصل ہوا اور بعض نے عالمی شہرت حاصل کی ۔جن ميں موالنا صاوق 
علی بستوی کی  غير منقوط منظوم سيرت " داعئی اسالم " موالنا ياسر نديم 

ری کی کی " اسالم اور گلوبالئزيشن " اور ڈاکٹر رشيد احمد جالنده
"برطانوی ہند ميں مسلمانوں کا نظاِم تعليم اور دارالعلوم ديوبند " اور موالنا 
خالد سيف اللہ رحمانی کی آسان تفسير ِ قرآن وغيره نماياں حيثيت کے 

  حامل ہيں ۔
ديوبند کے فضالء نے لغت نويسی ميں بهی نماياں کردار ادا کيا ، ان   

ہيں ، جو قرآن ، حديث ، فقہ ، کے لکهے ہوئے لغات متعّدد موضوعات پر 
ادب اور طب وغيره سے متعلّق ہيں چنانچہ موالنا ابوالفضل عبد الحفيظ کی 
" مصباح اللّغات " ،قاضی زين العابدين سّجاد ميرٹهی کی " قاموس القرآن " 

حکيم عزيز الرحمان کی اردو انگلش ميڈيکل ڈکشنری   ، و "بيان اللّسان "
نگلش ۔ عربی اور اردو ڈکشنری،  عالمہ عبد دو جلديں اورسہ لسانی ا

الرشيد نعمانی کی" لغا ت القرآن "، موالنا وحيد الزماں کيرانوی کی " 
 القاموس الوحيد "دو جلديں ، "القاموس الجديد "اور " القاموس االصطالحی "

موالنا خالد سيف اللہ رحمانی کی " قاموس الفقہ " پانچ جلديں اور موالنا  
دی کی " القاموس الموضوعی "  اور  موالنا مفتی محمد نسيم نديم الواج

قاسمی باره بنکوی کی " منتخب لغات القرآن "  وغيره بہت مقبول و متداول 
  ہيں ۔
ديوبند  کے فضالء نے تراجم کے باب ميں بهی حّصہ ليا ، اس کا   

زياده تر حّصہ عربی و فارسی کےان ترجموں پر مشتمل ہے ، جو درسی 
ت سے متعلّق ہيں ، ليکن کچه ترجمے عام اردو داں طبقے سے ضروريّا

بهی تعلّق رکهتی  ہيں ۔ جيسےقاضی سّجاد حسين کا "مثنوی موالنا روم " 
اور " ديواِن حافظ "کا ترجمہ، موالنا محّمد اسلم قاسمی کا " سيرِت حلبيہ " 

علوم " کا ترجمہ چه ضخيم جلدوں ميں اور موالنا نديم الواجدی کا " احياء ال
کا طويل اردو ترجمہ  ، ان  کے عالوه مترجمين ميں نماياں نام قاضی زين 
العابدين سّجاد ميرٹهی ، موالنا انظر شاه کشميری ، حکيم عزيز الرحمان 
،مفتی کفيل الرحمان عثمانی ، مفتی سعيد احمد پالنپوری ، مفتی امين احمد 

ا خالد قاسمی  ، حقانی پالنپوری ، ،موالنا نور عالم خليل امينی ، موالن
  القاسمی اور مفتی نوشاد نوری قاسمی  وغيره کے ہيں ۔

ديوبند کے فضالء نے نونہالوں کے ادب پر بهی مستند کتابيں تحرير کيں ، 
جن ميں ادبيّت کی جاذبيّت ہے اور اس کے ساته  وه فِن ادب کی شاہکار 

" و "  القراءة الواضحة" ہيں ۔  جن ميں موالنا وحيد الزماں کيرانوی کی 
"  اور"  باب األدب من ديوان الحماسة" موالنا اعزاز علی کی نفحة األدب " 

مفتی شفيع عثمانی کی " نفحات " موالنا نور مفيد الطالبين "  حاشيہ علی
  عالم خليل امينی کی  "مفتاح العربيہ " وغيره نماياں مقام کی حامل ہيں ۔

ان و ادب کی معروف کتابوں کی ديوبند  کے فضالء نے عربی زب  
تسہيل کے لئے سعی بليغ کی ، جن ميں مقامات حريری ، سبع معلّقات ، 
ديواِن متنبّی اور ديواِن حماسہ وغيره کی عربی و اردو کی شروحات ہيں۔ 
بطور نمونہ کے چند نام ذکر کر رہاہوں ۔ جن ميں موالنا ابن الحسن عبّاسی 

اسہ" ، موالنا  محّمد نور حسن قاسمی کی" توضيح الدراسہ فی شرح الحم
کی" مطر الّسماء شرح باب الحماسہ" ، موالنا اعزاز علی کی" الحاشيہ 
لديوان الحماسہ " ، موالنا قاضی سّجاد حسين کی " التوشيحات علی السبع 
المعلّقات " ،موالنا محّمد ادريس کاندهلوی کی " التعليقات العربيّہ "بمقامات 

محّمد افتخار علی کی " االفاضات "  " شرح ارود مقامات  حريريہ ، موالنا 
حريريہ اور موالنا وحيد الزماں کيرانوی کی " افادات " بنام الکماالت 

  کے نام نماياں ہيں ۔ “ الوحيديہ شرح المقامات الحريريہ 
ديوبند کے فضالء نے عربی زبان و ادب ميں تفسير و اصوِل تفسير ميں 

،جن کی فہرست طويل ہے ،  ان  کتابوں ميں سے وقيع خدمات انجام دی 
چند  کتابوں کے نام  کا تذکره  کر رہا ہوں ، جن ميں عّالمہ محّمد يوسف 
بنّوری کی " يتيمۃ القرآن فی شیء من علوم القرآن " ، موالنا سالم قاسمی 
کی "مقّدمہ تفسير القرآن " ، موالنا عبد الصمد فاروقی کی " تاريخ القرآن " 

نا عبد الرحمان امروہوی کی " حاشيہ تفسير البيضاوی " ، موالنا ، موال
محّمد ادريس کاندهلوی کی " الفتح الّسماوی بتوضيح تفسير البيضاوی " ، 
مفتی سعيداحمد پالنپوری کی " العون الکبير شرح الفوز الکبير " اور مفتی 

آن " کے شفيع عثمانی و  عآلمہ موالنا ظفر احمد عثمانی کی " احکام القر
  نام اہميّت کے حامل ہيں ۔

فضالئے ديوبند کی فّن حديث ميں قابِل قدر خدمات ہيں ، جن کی بہت   
لمبی فہرست ہے، جن ميں سے چند کو ذکر کر رہا ہوں ، جن  ميں نماياں 
درجہ موالنا محّمد ادريس کاندهلوی کی " تحفۃ القاری بحّل مشکالت 

ی  "فيض الباری علی صحيح البخاری البخاری " موالنا بدر عالم ميرٹهی ک
، عّالمہ شبيّر عثمانی کی " موسوعۃ فتح الملہم بشرح صحيح  ٠تحقيق  ٠" 

امام مسلم " ، عّالمہ محّمد يوسف بنّوری کی " معارف السنن شرح الترمذی 
" ، موالنا فخر الحسن گنگوہی کی " التعليق المحمود علی سنن ابی داود " ، 

تخريج  ٠مصطفی اعظمی قاسمی کی " موّطا امام مالک ڈاکٹر موالنا محّمد 
، مفتی مہدی حسن کی " شرح  کتاب اآلثار لالمام محّمد " مفتی  ٠و تحقيق 

شفيع عثمانی کی " قالئد االزهار  علی کتاب اآلثار لالمام محّمد" ، عّالمہ 
، مفتی  ٠عاشق الہی ميرٹهی کی " مجانی االثمار من شرح معانی اآلثار " 

شرح معانی اآلثار للطحاوی " ، ڈاکٹر  ٠ی حسن کی " قالئد اآلثار شرح مہد
تخريج و  ٠موالنا محّمد مصطفی اعظمی قاسمی کی " سنن کبری للنسائی " 

، موالنا محّمد ادريس کاندهلوی کی " التعليق الصبيح لمشکاة   ٠تحقيق 
بن المصابيح " ، ڈاکٹر موالنا محّمد مصطفی اعظمی قاسمی کی " سنن ا

، موالنا عبد الرشيد نعمانی کی " سنن ابن ماجہ  ٠تخريج و تحقيق  ٠ماجہ " 
، عآلمہ موالنا ظفر احمد عثمانی کی " اعالء السنن  ٠تخريج و تحقيق  ٠" 

" ، محّدث کبير عآلمہ حبيب الرحمان اعظمی کی " المصنّف لعبد الرّزاق " 
تعليق و  ٠ّزاز للہيثمی کشف االستار من زوائد مسند الب ٠تعليق و تحقيق  ٠

تحقيق ، موالنا منظور نعمانی کی  " الفيۃ الحديث "، موالنا حبيب الرحمان 
، " و کتاب   ٠تعليق و تحقيق  ٠اعظمی قاسمی کی سنن سعيد بن منصور 

المسند "   ،  ٠تعليق و تحقيق  ٠الزہد و الرقائق لعبد اللہ بن مبارک  
،  و "  استدراک و تعليق شرح مسند االم   ٠تعليق و تحقيق  ٠"  للحميدی

،  " مختصر  ٠تحقيق و تعليق  ٠احمد بن حنبل " ،  و " المطالب العاليۃ " 
،   ٠تحقيق و تعليق  ٠کتاب الترغيب و الترهيب البن حجر العسقالنی "

اکٹر موالنا محّمد مياں ديوبندی کی " مشکاة اآلثار مصباح االبرار " ، ڈ
موالنا محّمد مصطفی اعظمی قاسمی کی " دراسات فی الحديث النبوی و 

" منہج النقد  ٠تخريج و تحقيق  ٠تاريخ تدوينہ " ،  " صحيح ابن خزيمہ" 
تخريج و  ٠عند المحّدثين نشاتہ و تاريخہ " ، کتاب التمييز لالمام مسلم " 

 ٢۵ثون من اليمامہ الی ، کتّاب النبی صلی اللہ عليہ وسلّم ، " المحدّ  ٠تحقيق 
، "  ٠تحقيق و تعليق  ٠ہجری تقريبا " ، " العلل لعلی بن عبد اللہ المدينی "

مغازی رسول اللہ صلّی اللہ عليہ وسلّم لعروة بن زبير بروايۃ ابی االسود " 
مفتی سعيداحمد پالنپوری کی " تحفۃ القاری  ٠تحقيق و تعليق و تنقيد  ٠"
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حفۃ االلمعی شرح سنن الترمذی "  کو حاصل شرح صحيح البخاری " اور ت
  ہے ۔

ديوبند  کے فضالء نے علِم عقائد اور علِم کالم ميں بهی خدمات انجام دی ، 
ان ميں سے چند نام نمونہ کے طور پر پيش کرتاہوں ، يہ کتابيں بطور 
خاص اردو زبان کے حاملين کے لئے لکهی گئی ہيں گرچہ مواد عربی کی 

نا محّمد ادريس کاندهلوی کی " علم الکالم " اور " عقائد ہيں ،  ان ميں موال
االسالم " ، عّالمہ شبيّر عثمانی کی " العقل و النقل " ،  موالنا اشرف علی 
تهانوی کی " اشرف الجواب " کے نام جلی حرفوں ميں لکهے ہو ئے ہيں ۔ 

يں ،  نيز عربی زبان ميں علِم عقائد اور علِم کالم ميں يہ کتابيں دستياب ہ
جو ا س فن کے شائقين  کی علمی پياس بجهاتی ہيں ، چند ناموں ميں 
،موالنا محّمد ادريس کاندهلوی کی " الکالم الموثوق فی تحقيق اّن القرآن 
کالم اللہ غير مخلوق " ، قاری محّمد طيّب کی " علماء ديوبند اتّجاههم الدينی 

عقيدة الطحاوی " موالنا و مزاجهم المذهبی " اور " الحواشی الزيادات علی 
وحيد الزماں کيرانوی کی "  احسن الفوائد فی تخريج احاديث شرح العقائد " 

  کے ہيں۔
ديوبند  کےفضالء نے فقہ اور اصول فقہ ميں بهی خدمات انجام دی ، ان 
ميں سے چند نام نمونہ کے طور پر پيش کرتاہوں ، جن  ميں نماياں نام 

والنا رياست علی بجنوری کی " تسہيل موالنا نعمت اللہ اعظمی اور م
االصول " ، موالنا نعمت اللہ اعظمی "  تقريب الطحاوی تلخيص معانی 
اآلثار " ، مفتی مہدی حسن کی " الحّجۃ علی اهل المدينہ " ،موالنا اعزاز 
علی امروہوی کی " ، حاشيہ محمود الروايہ علی شرح النقايہ " " حاشيہ کنز 

ہ القدوری " ، " حاشيہ نورااليضاح " ،موالنا عاشق الّدقائق " ، ، " حاشي
الہی برنی کی " التسہيل الضروری لمسائل القدوری " ، موالنا بدر عالم 
ميرٹهی کی " المستزاد الحقير شرح زاد الفقير " مفتی سعيداحمد پالنپوری 

  کی " مبادئ االصول " کے ہيں ۔
بان ميں بهی کافی خدمات ديوبند  کے فضالء کی فّنِ تاريخ و تذکره عربی ز

ہيں ، جن  چند ميں سے  پروفيسر ڈاکٹر زبير احمد فاروقی کی " مساهمۃ 
دارالعلوم بديوبند فی االدب العربی "  ، عّالمہ محّمد يوسف بنّوری کی  
"نفحۃ العنبر فی حياة الشيخ االنور "  ، موالنا بدرالحسن قاسمی کی  " محّمد 

ا نور عالم خليل االمينی کی " الصحابۃ انور شاه الکشميری " ، موالن
ومکانتهم فی االسالم " اور  " دالعلوم ديوبند ۔ مدرسۃ فکريۃ توجيهيۃ حرکۃ 
اصالحيۃ دعويۃ  موسسۃ تعليميۃ تربويۃ " ، نظرة خاطفۃ علی الجامعۃ 
االسالميۃ دارالعلوم ديوبند" ، موالنا حبيب الرحمان اعظمی قاسمی کی " 

لسنن " اور ڈاکٹر مفتی محّمد شرف عالم کی  " مساهمۃ شيوخ ابی داود فی ا
  علماء دلهی فی اللغۃ العربيۃ " کے نام ہيں  ۔

١٨دارالعلوم ديوبند نے اپنے قيام کے  تيره سال بعد  ء طب کی تعليم کا ٩
آغاز کرديا اور وہاں مستقل جامعہ طبّيہ کا قيام عمل ميں آيا ، سيّد محبوب 

م ديوبند ميں مختلف شعبہ جات کی صد سالہ رضوی  نے تاريخ دارالعلو
تحرير کی  ٢٨٨کارکردگی کے ذيل ميں  جامعہ طبيہ کےفضالء  کی تعداد 

ہے ۔ طّبِ يونانی ميں حکيم عبد الوّهاب  جو حکيم نابينا کے نام سے 
مشہور تهے ، ڈاکٹر مختار انصاری کے بڑے بهائی تهے ، ان کی طب کی 

ض ديکه کر مرض کا پتہ چالنے ميں مہارت تعليم دہلی سے ہوئی تهی  ، نب
حاصل تهی ، وه  جامعہ طبيہ دارالعلوم ديوبند کے اساتذه ميں تهے ان  کی 
معروف کتاب " اسراِر شريانيہ " علم النبض ميں ، اور ديوبند کے  دوسرے 
فاضل حکيم عزيز الرحمان استاد جامعہ طبيہ دارالعلوم ديوبند  جو ڈاکٹر 

ی مہتمم دارالعلوم ندوة العلماء کے بڑے بهائی تهے ، سعيد الرحمان اعظم
ان کی  کتاب  " امراِض صدر " ، کتاب الرحمہ " اور اردو انگلش طبی 
لغت " دو جلدوں ميں کافی مقبول ہيں ۔ نيز جامعہ طبيہ دارالعلوم ديوبند کے 

  فضالء ملک کے گوشہ گوشہ ميں عوامی خدمات ميں مصروف ہيں ۔
ميں طلبہ کے اندر  خوش نويسی  کی صالحيت پيداکرنے دارالعلوم ديوبند 

ء ميں " شعبہ خوشخطی " قائم کيا گيا ۔ اس ميں نماياں نام ١٩کے لئے 
موالنا يوسف عظيم آبادی ،  موالنا اسالم قاسمی ، موالنا ساجد  اعظمی ، 
انيس صديقی ، موالنا نياز الدين اصالحی ، موالنا کفيل الرحمان  قاسمی ، 

ا عبد الجبّار قاسمی اور موالنا طارق ابن ثاقب  قاسمی وغيره کے ہيں موالن
، جنہوں نے خّطاطی کا فن سيکه کر اپنے نام کے ساته دارالعلوم ديوبند 
کے نام کو روشن کيا اور اس فن کی خوشبو پوری دنيا ميں پهيالدی ۔ ملک 

ی منہ اور بيروِن ملک کی بے شمار مساجد  کی پيشانياں ان کی خّطاطی ک
بولتی تصوير يں ہيں ،  ملک کے عالوه يورپين اور افريقين ممالک ميں 

  بهی  انہوں نے اپنے فن کا مظاہره کيا ۔ 
ديوبند  کے فضالء  کا ميداِن عمل کبهی عربی شعر و شاعری نہيں تها ،  

اس کے باوجود  فضالئے ديوبند نےعربی شاعری کی  مختلف صنفوں ميں 
ن کی کاوشيں  عرب دانشور بهی وقيع  نظروں سے طبع آزمائی کی اور  ا

ديکهتے  ہيں ، جن ميں حمد، مناجات، مدح، ترحيب، تہنيت، وصِف کتاب 
اور مرثيہ وغيره شامل ہيں ۔ ميں صرف چند ناموں کے  ذکرپر اکتفاء  کر 

رہا ہوں ، ان کے نمونہ کالم دارالعلوم ديوبند سے متعلق کتابوں ميں ، ان 
نحی خاکوں ميں اور ان پر لکهی گئی کتابوں ميں دانشوروں کے سوا

بکهرے ہوئے ہيں ۔ چند ناموں ميں  موالنا قاسم نانوتوی ، موالنا يعقوب 
نانوتوی ، موالنا ذوالفقار علی ديوبندی ، موالنا عبد الرحمان سيوہاروی ، 
موالنا حبيب الرحمان عثمانی ،عّالمہ انور شاه کشميری ، عّالمہ يوسف 

فتی کفايت اللہ ، موالنا محّمد اعزاز علی امروہوی ، موالنا عبد بنّوری ، م
الحق مدنی ، موالنا ادريس کاندهلوی ، مفتی محّمد شفيع عثمانی ، قاری 
محّمد طيّب  قاسمی ، موالنا رياست علی بجنوری ، موالنا وجيہ الدين احمد 

نی ، موالنا خان رام پوری  ، موالنا بدرالدين اجمل قاسمی ، موالنا قمر عثما
فضيل ناصری عّالمہ اقبال اوارڈڈ  اور مفتی نوشاد نوری قاسمی وغيره 

  کے ہيں ۔
ديوبند  کے فضالء  نے  اسالمی علوم و فنون کے فروغ کے ساته سياست 
ميں بهی اہم کردار ادا کيا ، اس سلسلے ميں روشن ناموں ميں موالنا محّمد 

سن ، موالنا محّمد مياں منصور قاسم نانوتوی ، شيخ الہند موالنا محمود ح
انصاری ، موالنا عبيد اللہ سندهی ،  شيخ االسالم موالنا حسين احمد مدنی ، 
عالمہ انور شاه کشميری ، حکيم االمۃ موالنا اشرف علی تهانوی ، مفتی 
محّمد شفيع عثمانی ، موالنا حفظ الرحمان سيوہاروی ، مفتی کفايت اللہ ، 

يالنی ، موالنا سعيد احمد اکبر آبادی ، مفتی عتيق عالمہ سيّد مناظر احسن گ
الرحمان عثمانی ، موالنا سيّد مياں ديوبندی ، قاری محّمد طيّب  قاسمی ، 
موالنا منّت اللہ رحمانی ، موالنا سيّد اسعد مدنی ، قاضی مجاہد االسالم 
 قاسمی ، موالنا انظر شاه کشميری ، موالنا اسرار الحق قاسمی ، موالنا سيّد

ارشد مدنی ، موالنا بدرالدين اجمل قاسمی اور موالنا سيّد محمود مدنی 
  وغيره کے  ہيں ۔ 

ديوبند  کے فضالء  نےصحافت ميں  بهی نماياں کارنامے  انجام ديئے ، 
ء ١٩٠۵جن ميں  موالنا مقبول الرحمان اور موالنا شوکت علی بنگالی نے 

ی اور اردو زبان کا  ميں چين سے شنگهائی کی سيرت کميٹی کے تحت چين
ء ميں دارالعلوم ديوبند سے " ١٩١مشترک ماہنامہ " السين " جاری کيا ، 

ء ميں " الرشيد " اس کے عالوه موالنا سيد ممتاز علی ١٩١۵القاسم " اور 
نے " تہذيِب نسواں " موالنا مظہر الدين نے " الہور " سہ روزه  ، شائق 

وزنامہ  ، موالنا حامد انصاری احمد عثمانی نے " االمان " دہلی سے ر
غازی نے " عصِر جديد " کلکتّہ سے سہ روزه ، عّالمہ تاجور نجيب آبادی 
نے " مدينہ " بجنور  سے ماہنامہ ، موالنا سعيد احمد اکبر آبادی نے ماہنامہ 
" برہان " دہلی  سے ، موالنا عامر عثمانی نے " تجلی " ديوبند سے ، 

نے " الفرقان " بريلی اور لکهنو سے ،  موالنا محّمد منظور نعمانی
دارالعلوم ديوبند سے ماہنامہ " دارالعلوم " اردو ميں ، اور  مجلّۃ " الداعی " 
عربی ميں  ماہنامہ ، دارالعلوم وقف ديوبند سے ، ماہنامہ " ندائے دارالعلوم 
" اردو ميں ،  " وائس اوف دارالعلوم " انگريزی ميں ، اور " وحدة االّمۃ " 

ربی ميں ششماہی آِب زر سے لکهے جانے کے قابل ہيں ۔ نيز ديوبند  ع
کے فضالء  ميں اردو صحافت کے منظر نامے پر نماياں نام موالنا اسرار 
الحق قاسمی ، موالنا نديم الواجدی ، موالنا عبد الحميد نعمانی ، حقانی 

ری  ، عابدانور ، وارث مظہ القادر شمس القاسمی ، يوسف رام پوری ، عبد
اور شہاب الدين ثاقب کے ہيں اور نوجوان نسل ميں محّمد نجيب قاسمی ، 
غفران ساجد قاسمی ، ناياب حسن قاسمی ، شاہنواز بدر قاسمی ، شمس 
تبريز قاسمی ، نازش ہما قاسمی اور راحت علی صّديقی وغيره  ابهر تے 

 ہوئے ستارے ہيں ۔
 


