
Subject
Re: What is the basis of Global Moon Sighting in Hanafi

Madhab?

From Darul Uloom Deoband <info@darululoom-deoband.com>

To Qamar Uddin UK <qamar.uddin@uk2.net>

Date 2017-11-04 09:50

Priority Normal

حنفی مذہب میں عالمی رویت ہالل کی بنیاد کیا ہے ؟
برطانیہ میں عید اور رمضان کا چاند دیکھنے پرجاری بحث کی وجہ مقامی اورعالمی رویِت ہالل پر اختالف ہے ۔

مقامی رویِت ہالل (اختالف المطالع) کے قائل افراد کے بقول یہ نبی کریم صلی هللا علیہ وسلم کی سنت کے مطابق
اور صحابہ کرام رضی هللا عنہم کے عمل

سے قریب ترین ہے عالمی رویِت ہالل (اتحاد المطالع) ماننے والوں کے مطابق حنفی مذہب میں اس کا حکم ہوا ہے
میں ملتا)۱۰، جس کا ذکر موالنا اشرف تھانوی رحمہ هللا کی کتب بہشتی زیور ، باب صوم ، ( رویِت ہالل مسلہ 

ہے ۔ شاید یہ نکتہ مشہورحنفی کتاب 'رد المحتار علی الدر المختار' سے اخذ کیا گیا ہے جس کے مصنف امام ابن
عابدین الشامی رحمہ هللا ہیں۔

میں جاننا چاہتا ہوں کے عالمی رویِت ہالل (اتحاد المطالع) کا یہ حکم امام ابو حنیفہ رحمہ هللا سے منقول ہے ، یا
بعد کے حنفی علماء کرام مثال امام ابن

عابدین الشامی رحمہ هللا نے اس مسئلہ پر رہنمائی کی تھی؟
گزارش ہے کہ مفصل وضاحت امام ابو حنیفہ رحمہ هللا کی کتابوں سے حوالہ جات کے ساتھ۔ کرکے ممنون و

مشکور فرمائیں.

Fatwa:1132-1547/B=2/1439

دنیا کی جغرفیائی صورت حال پر غور کرنے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ پوری دنیا میں اتحادمطالع ممکن
نہیں، مثًال امریکہ وکناڈار میں رات ہوتی ہے تو ہندوستان میں دن ہوتا ہے اس لیے اختالف مطالع کا ہونا البدی

اورناگزیر ہے، کچھ محققین فقہائے کرام نے اسی کو ترجیح دی ہے۔ صوموا لرٔویتہ وأفطروا لرٔویتہ فإن غم علیکم
 تاریخ کو چاند۲۹الہالل فأکملوا ثالثین یعنی چاندکی رویت پر روزهٔ رمضان اور نماز عید ادا کرنی چاہیے۔ پر اگر 

 دن پورے کرلو۔ اگر کوئی شرعی (شہادت) باہر سے بطریقہ موجب آجائے تو اس30نظر نہ آئے تو مہینے کے 
کو مان کر اس پر عمل کرلیا جائے۔ شریعت کے اس اصول پر عمل کیا جائے تو کسی قسم کا کوئی اختالف نہ

ہوگا۔

13/1/1439    حبیب الرحمن عفا هللا عنہ، مفتی            از:
وقار علی غفرلہ، محمد نعمان سیتاپوری غفرلہ             الجواب صحیح:

مفتیاِن داراالفتاء، دارالعلوم دیوبند                
============================================================
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To: Fatwa Department, Darul Uloom Deoband, Dist. Saharanpur [U.P.] India, Postcode 247554

Assalamu alaykum,

What is the basis of Global Moon Sigh+ng in Hanafi Madhab?

There is an ongoing debate on moon sigh+ng for Ramadan and Eid in the UK due to the differences of opinion on local sighing or global sigh+ng.

Those who follow local sigh+ng (ikh+laf e matale) opinion say it is closest to Sunnah of the Prophet ( و��� ���� هللا ��� ) and the Sahabah ( ��هللا ر
�� �).

Those who follow the global sigh+ng (i5had e matale) opinion, say it is the ruling of the Hanafi Madhhab, which is men+oned in a book from the

Indian subcon+nent called, "Bahisthi Zewar" by Maulana Ashraf Ali Thannvi ( هللا ر��� , d. 1943 CE), under the chapter of Fast (Saum), subheading:

Visibility of Moon (Mas'ala 10).  This point may be inferred from the famous Hanafi book of Fiqh called, "Radd al-Muhtar ala Ad-Durr al-Mukhtar"

by Imam Ibn Abedin Ash-Shami ( هللا ر��� , d. 1836 CE), under the subheading: Requirement for Difference of horizon ( !�"� �ال�")ل& ا�%�ف # ).

I wish to know if the global sigh+ng rule is the opinion of Imam Abu Hanifa ( هللا ر��� , d. 772 CE) himself or was it decided later by other scholars

of the Hanafi school, such as Imam Ibn Abedin Ash-Shami?

A detailed explana+on with references from books by Imam Abu Hanifa will be much appreciated.

Qamar Uddin, York (UK),

Dated 3 June 2017 (8 Ramadan 1438 AH)

------------
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