
Question of brother Suhayl Patel sent to Dar Ulum Deoband

-----Original Message-----
From: Patel Patel
Sent: Tuesday, September 03, 2013 1:21 PM
To: Darul Uloom Deoband INDIA  ; webmaster@darulifta-deoband.org

As-salamu `alaykum warahmatullah wabarakatuh,

My name is Suhail Patel. I am from London, UK.

We have taken a look at the fatwa within this link:

http://darulifta-
deoband.org/showuserview.do?function=answerView&all=ur&id=32642&limit=1&id
xpg=0&qry=%3Cc%3EFAB%3C%2Fc%3E%3Cs%3EISB%3C%2Fs%3E%3Cl%3Eur%3C%2
Fl%3E

Question: 32642, Answer: 32642 and
????(?): 1023=860-7/1432

Could you please inform us what is meant in this fatwa by Allah is everywhere,
present everywhere at the same time and present in everything, is it by His
knowledge and power or is it by His dhaat (essence)?

Many Deobandis in UK seem to be confused about this matter.

We would be grateful for your cooperation and kind assistance in this regard.

I look forward to your reply.

Suhail Patel

Reply by Dar Ulum Deoband:

From: editor@darulifta-deoband.org
To: ##########l@live.co.uk
Subject: Re:
Date: Mon, 30 Sep 2013 17:02:16 +0530

کیا هللا پاک ہر چیز ) ٣(کیا هللا پاک ایک ہی وقت میں ہر جگہ ہے؟) ٢(کیا هللا پاک ہر جگہ موجود ہے؟) ١(
میں موجود ہے؟

7/1432- 860=1023): ب(فتوی



ٰجی ہاں هللا تعالی ہرجگہ ہے۔) ١(
جی ہاں ایک ہی وقت میں ہرجگہ موجود ہے۔) ٢(
ٰهللا تعالی ہرچیز میں موجود ہے۔ یہ تمام امور قرآنی آیات سے ثابت ہیں۔) ٣(

----------------------------------------------
یوں کو اس سلسلے میں کنفیوزن ہے، اس فتوے کی مزید وضاحت فرمائیں، برطانیہ میں بہت سارے دیوبند

اس سلسلے میں آپ کے تعاون کے لیے ممنون ہوں گا۔

B=11/1434-U/1144-1452: فتوی

هللا تعالی ہرجگہ اور ہرچیز میں موجود ہونے کی کیفیات نہیں بتائی جاسکتی ہیں، جو لوگ صرف عرش پر 
کے حوالہ کردیا ہے کہ وہی زیاده بہتر جانتا ہے، ہونے کے قائل ہیں انھوں نے بھی اس کی کیفیت کو هللا ہی 

آپ کو جس چیز میں شبہ وتردد ہو اس کو ظاہر کرکے بتائیں تو ہم اس شبہ کو دور کرنے کی کوشش کریں 
گے۔

7/11/1434حبیب الرحمن عفا هللا عنہ :از
یتاپوری غفرلہ محمود حسن بلند شہری غفرلہ، محمد نعمان س: الجواب صحیح

ِمفتیان داراالفتاء، دارالعلوم دیوبند
================================================

End of Dar Ulum Deoband’s reply

The reply clearly states that Allah is present everywhere and in everything but the
Kayfiyahy (how He is present) cannot be told, in the same manner as those who
believe that Allah is only on the throne, they also leave the Kayfiyah to Allah, that He
knows it better.


