
يوم غد األحد غرة شهر ذي الحجة والوقوف بعرفة يوم االثنين بعد القادم: المحكمة العليا / عام   

م واس9212نوفمبر  6هـ الموافق 1341ذو القعدة  92الرٌاض   

الوقوف بعرفة ٌوم االثنٌن التاسع من شهر أعلنت المحكمة العلٌا ثبوت رؤٌة هالل شهر ذي الحجة مساء الٌوم السبت وبذلك ٌكون 

ذي الحجة الموافق للخامس عشر من شهر نوفمبر وعٌد األضحى المبارك ٌوم الثالثاء العاشر من ذي الحجة الموافق للسادس عشر 

.من نوفمبر  

:وفٌما ٌلً نص البٌان الصادر عن المحكمة  

هـ ، لٌلة األحد 1341السبت التاسع والعشرٌن من شهر ذي القعدة عام  عقدت المحكمة العلٌا بمقرها بمدٌنة الرٌاض جلسة مساء ٌوم

. هـ حسب تقوٌم أم القرى ، متحرٌة ما ٌردها من المحاكم عن رؤٌة هالل شهر ذي الحجة 1341األول من شهر ذي الحجة عام 

:وبعد إطالع المحكمة على جمٌع ما ورد إلٌها بهذا الخصوص ودراسته أصدرت القرار التالً  

(هـ 1/19/1341ـ  92/11هـ ، وتارٌخ /  11) لقرار رقم ا  

فقد ثبت لدى المحكمة العلٌا رؤٌة هالل شهر ذي الحجة مساء ٌوم : الحمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نبً بعده ، وبعد 

، وبهذا ٌكون ٌوم غد األحد غرة هـ بشهادة عدد من الشهود العدول 1341السبت الموافق التاسع والعشرٌن من شهر ذي القعدة لعام 

م ، والوقوف بعرفة ٌوم االثنٌن 9212هـ حسب تقوٌم أم القرى الموافق للسابع من شهر نوفمبر عام 1341شهر ذي الحجة لعام 

م ، 9212هـ حسب تقوٌم أم القرى الموافق للخامس عشر من شهر نوفمبر عام 1341الموافق للٌوم التاسع من شهر ذي الحجة لعام 

هـ حسب تقوٌم أم القرى الموافق للسادس 1341ٌد األضحى المبارك ٌوم الثالثاء الموافق للٌوم العاشر من شهر ذي الحجة لعام وع

م ، والمحكمة العلٌا إذ تعلن ذلك لعموم المسلمٌن لتسأل هللا العلً القدٌر أن ٌوفقهم للعمل بما 9212عشر من شهر نوفمبر عام 

أعمالهم ، وٌتجاوز عن سٌئاتهم ، وٌجمع شملهم ، وٌوحد كلمتهم ، وٌصلح ذات بٌنهم ، وأن ٌنصر دٌنه ٌرضٌه ، وٌتقبل منهم صالح 

وٌعلً كلمته ، وٌٌسر لحجاج بٌته سبل أداء حجهم ، وٌتقبله منهم ، وٌحفظهم من كل سوء ومكروه ، وٌعٌدهم إلى أهلٌهم سالمٌن 

.غانمٌن ، إنه سبحانه سمٌع قرٌب مجٌب  

.م على نبٌنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعٌنوصلى هللا وسل  

:رئٌس وأعضاء المحكمة العلٌا   

الدكتور صالح بن عبدالرحمن المحٌمٌد/ عضو   

سلٌمان بن عبدالرحمن السمحان/ عضو   

حمد بن تركً المقبل/ عضو   

أحمد بن عبدالرحمن البعادي/ عضو   

عبدالعزٌز بن صالح الحمٌد/ عضو   

قبانًشافً بن ظافر الح/ عضو   

سلٌمان بن محمد الموسى/ عضو   

ناصر بن إبراهٌم الحبٌب/ عضو   

 عضو غٌهب بن محمد الغٌهب

عبدالرحمن بن عبدالعزٌز الكلٌه/ رئٌس المحكمة العلٌا   

//انتهى //   

ت م 12:31  


