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Grand Mufti of Saudi Arabia:   

The date for Eid-ul-Adha is based on the moonsighting,  
not following Saudi Arabia 

 
Question:  
I have a question about the dates of the Eids...I know that Eidul Fitr is after the month of 
Ramadhan and there is always dispute about this day (some will celebrate it after the 29th, while 
others celebrate it after the 30th), but in regards to the Eidal Adha, does this day coincide with 
what the hujjaj are doing in Makkah, or can this day differ according to the different countries 
others are in? 
 
Answer: 
 
Praise be to Allaah. 
 
The differences among Muslims with regard to Eid al-Fitr and Eid al-Adha is based on the 
difference of scholarly opinion, and it is the same for both Eids. Shaykh Ibn Baaz, the Grand 
Mufti Saudi Arabia, (may Allaah have mercy on him) said, after mentioning the difference of 
opinion among the scholars about different moon sighting in different countries at the beginning 
and end of the month:                                             
 
It seems to me that the differences in moon sightings do not matter, and that what must be done is 
to follow the sighting of the moon with regard to starting and ending the fast and offering the 
sacrifice when it is proven according to sharee’ah that the moon has been sighted in any land.  
 
Then he said: Whether or not we say that differences in sighting are valid, it seems that the ruling 
is the same for both Ramadaan and Eid al-Adha, and there is no difference between them 
according to what I know of sharee’ah. End quote. Majmoo’ Fataawa Ibn Baaz (15/79).  
 
In the fatwa of Shaykh Ibn ‘Uthaymeen (may Allaah have mercy on him), it says that differences in 
moon sighting should be followed with regard to Eid al-Adha just as they are followed with regard 
to the beginning and end of Ramadaan.  
 
Based on this, there is no problem if Eid al-Adha is on Friday in one country and on Saturday in 
another, and so on, based on the differences in moon sighting.  
 
The same may be said with regard to the fast of Ramadaan, fasting the day of ‘Arafah and fasting 
‘Ashoora’, because these are things that have to do with the sighting of the moon, and the ruling on 
whether the month has begun or not.  
 
And Allaah knows best. 
Dr. Muhammad Salih al-Munajjid 
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If countries differ with regard to when Ramadaan begins and when the 
day of ‘Arafah is, with whom should I fast? 

 
Question: 
What if the day of ‘Arafah is different because of the moon being sighted at different times in 
different countries? Should we fast according to the moon sighting in the country where we are or 
according to the moon sighting in al-Haramayn (the two Holy Sanctuaries)?  
 
Answer: 

Praise be to Allaah.   

This is based on a difference of opinion among the scholars: Is there only one moon sighting for 

the whole world or does it vary according to when the moon rises in different places?  

The correct view is that it varies according to when the moon rises in different places. For example, 

if the moon is sighted in Makkah, and today is the ninth, and it is sighted elsewhere one day before 

Makkah, and the day of ‘Arafah in Makkah is the tenth for them, it is not permissible for them to 

fast on this day because it is Eid. Similarly if it so happens that they sight the moon after Makkah, 

and the 9th in Makkah is the 8th for them, then they should fast the day that is the 9th for them, 

which is the 10th in Makkah. This is the correct view, because the Prophet (peace and blessings of 

Allaah be upon him) said: “When you see it (the new moon) fast and when you see it break your 

fast.” Those who did not see the moon in their own location have not seen it. Just as people are 

unanimously agreed that the times for dawn and sunset vary according to their own location, so 

too the months are also worked out by location, just like the daily timings.  

Majmoo’ al-Fataawa, 20.  

And Allaah knows best. 
Shaykh Ibn ‘Uthaymeen 
[One of the greatest scholars of Saudi Arabia]  
(may Allaah have mercy on him) 
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 تحديد وقت عيد الفطر واألضحى ينبني على رؤية الهالل

لدى سؤال يتعلق بموعد األعياد فأنا على علم بأن عيد الفطر يعقب شهر رمضان وبأن هناك خالفاً دائماً بين المسلمين حول هذا اليوم )يحتفل به البعض 
بعد اليوم التاسع والعشرين بينما يحتفل به اآلخرون بعد الثالثين من الشهر( ولكن بخصوص عيد األضحى, هل يتفق هذا اليوم مع مايقوم به الحجاج فى 

 مكة أم يمكن االختالف في هذا اليوم بحسب اختالف البلد التي يوجد بها كل فرد ؟

 

 الحمد هلل

  ينبني على هذا الخالف اختالف المسلمين في عيد الفطر وعيد األضحى من غير فرق بينهما ،
  قال الشيخ ابن باز رحمه اهلل : بعد أن ذكر اختالف العلماء في العمل باختالف المطالع من دخول الشهر وخروجه

 .. والذي يظهر لي أن اختالفها ال يؤثر ، وأن الواجب هو العمل برؤية الهالل صوماً وإفطاراً وتضحية متى ثبتت رؤيته ثبوتاً شرعياً في أي بلد ما "
ثم قال : وإذا قلنا باعتبار اختالف المطالع في الحكم أو لم نَُقلْ به ، فالظاهر أن الحكم في رمضان واألضحى سواء ، ال فرق بينهما فيما أعلمه من الشرع 

 . " انتهى
 (مجموع فتاوى ابن باز )97/51

وفي فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه اهلل المشار إليها آنفاً ذََكر أن اختالف المطالع يُعَمل به في عيد األضحى كما يُ عمل به في دخول شهر رمضان 
 . وخروجه

 . وعلى هذا فال إشكال في أن عيد األضحى يكون في بلد يوم الجمعة ، ويكون في بلد آخر يوم السبت ، وهكذا ، بناء على تعدد الرؤية واختالفها
 . ومثل هذا يقال في صوم رمضان ، وفي صوم عرفة ، وصوم عاشوراء ، ألنها مسائل مترتبة على رؤية الهالل والحكم بدخول الشهر أو عدم دخوله

  واهلل أعلم.

 د. محمد صالح المنجد
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 إذا اختلفت البالد في تحديد دخول شهر رمضان ويوم عرفة ، فمع من أصوم ؟

انتقلنا بسبب ظروف معينة إلى السكن في دولة الباكستان ، وقد تغيرت علي عدد من األمور من أوقات الصالة إلى غير ذلك ..... أردت أن أسألكم 
بأنني راغبة في صيام يوم عرفة ، ولكن يختلف التاريخ الهجري في باكستان عن المملكة بحيث قد يكون التاريخ في باكستان 8 والذي يوافق 7 في 

 . المملكة ... فهل أصوم يوم 8 أي تاريخ 7 في المملكة أم أصوم على حسب تاريخ باكستان ؟؟

 

 الحمد هلل

التي نحن فيها سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه اهلل عما إذا اختلف يوم عرفة نتيجة الختالف المناطق المختلفة في مطالع الهالل فهل نصوم تبع رؤية البلد 
الحرمين ؟أم نصوم تبع رؤية   

 فأجاب فضيلته بقوله : هذا يبنى على اختالف أهل العلم : هل الهالل واحد في الدنيا كلها أم هو يختلف باختالف المطالع ؟

وكان كة بيوم والصواب أنه يختلف باختالف المطالع ، فمثال إذا كان الهالل قد رؤي بمكة ، وكان هذا اليوم هو اليوم التاسع ، ورؤي في بلد آخر قبل م
وم التاسع في مكة يوم عرفة عندهم اليوم العاشر فإنه ال يجوز لهم أن يصوموا هذا اليوم ألنه يوم عيد ، وكذلك لو قدر أنه تأخرت الرؤية عن مكة وكان الي

صلى اهلل عليه وسلم يقول ) إذا هو الثامن عندهم ، فإنهم يصومون يوم التاسع عندهم الموافق ليوم العاشر في مكة ، هذا هو القول الراجح ، ألن النبي 
وغروب  رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا ( وهؤالء الذين لم ير في جهتهم لم يكونوا يرونه ، وكما أن الناس باإلجماع يعتبرون طلوع الفجر

02مجموع الفتاوى  ] . الشمس في كل منطقة بحسبها ، فكذلك التوقيت الشهري يكون كالتوقيت اليومي  ] 

  واهلل أعلم.

 محمد صالح المنجد
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