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 كتاب  شرحقراءة و 
 اإلنصاف في بيان أسباب االختالف

ْهَلويل مة الهند أبو محمد الشاه أحمد ولي اهلل بن عبد الرحيم العمري الدِّ  عالا
 (هـ1176 - 1114)

 

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 و السالم على رسول اهلل و على آله و صحبه و سلم، احلمد هلل و الصالة
 

 السالم عليكم و رمحة اهلل و بركاته،
 
 بعد:  و

)ضواحي باريس( دورة  أورلي مع مسجد مدينةتنظم مجعية دار العلوم بفرنسة بالتعاون 
 بعنوان : علمية

 "اإلنصاف في بيان أسباب االختالف  قراءة و شرح كتاب "
 

 حتوى الدورةم
 

 تتضمن هذه الدورة العلمية عنصرين أساسني:
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مة اهلند أبو حممد الشاه   قراءة .1 كتاب اإلنصاف يف بيان أسباب االختالف لعالا
ْهَلوي )  هـ(1176 - 1114أمحد ويل اهلل بن عبد الرحيم العمري الدِّ

 العربية باللغة  شرح الكتاب .2

 

  شيخ المسندال
 

 كتور زكريا صديقيالشيخ الد 

 

 الدورةاريخ ت
 

 م بعد صالة الصبح21/12/2019 السبتيوم : البداية 
 م بعد صالة العصر أو املغرب22/12/2019 األحديوم : النهاية 

 

 كان الدورةم
 

ستنظم هذه الدورة إن شاء اهلل تعاىل يف مسجد مدينة أوريل ضواحي باريس 
 )فرنسة( على العنوان التايل:

9  Avenue Marcel Cachin 94310 Orly 
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 سوم المشاركةر 
 

 أورو. 95مادية قدرها مسامهة يطلب من املشاركني 
 تنبيهان :

و سوف يوزع على  اإلنصاف يف بيان أسباب االختالفيشمل هذا املبلغ توفري كتاب  .1
 .املشاركني يف أول جملس

السكن و األكل على مصاريف ال يشمل هذا املبلغ تكاليف املبيت و اإلطعام. تبقى  .2
 حساب املشارك.

 
أو بالتحويل البنكي إىل  على موقع اجلمعية أو بالبطاقة البنكية بالشيك تسدد رسوم املشاركة

 احلساب التايل:
 

Titulaire: La maison des savoirs 
Banque: Crédit Agricole Château-

Chinon 
Code établissement: 14806 

Code guichet:58000 
N  ْ  de compte: 70030960426 

Clé RIB:47 

 خارج فرنسة :
International bank account number 

(IBAN) 
FR76 1480 6580 0070 0309 6042 647 
Bank identification code (SWIFT) 

AGRIFRPP848 
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ستمارة التسجيلا  
 

 : اسم العائلة
-------------------------------------------------- 

 : اسم
--------------------------------------------------  

 : تاريخ و مكان امليالد
--------------------------------------------------  

 : العنوان الربيدي
-------------------------------------------------- 

 : رقم اهلاتف
--------------------------------------------------

 : اإللكرتوينالعنوان الربيدي 
-------------------------------------------------- 

 
م  21/12/2019 من أوريلأود أن أشارك يف الدورة اليت تنظمها مجعية دار العلوم يف مدينة 

 .م 22/12/2019 إىل
 أورو أو صورة من التحويل البنكي  95شيكا قيمته االستمارةأضيف إىل هذه 

 التوقيع:     ________________التاريخ:
 

 ارسل استمارة التسجيل و رسوم املشاركة إىل العنوان التايل:
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Nadia Ziane 

5, rue Abbé Alexandre 

Le Havre76620 

 

 +33651534401 :الرجاء االتصال باألخ عبد احلق ديفوك على الرقم التايل ماتو املعلملزيد من 

 iforp@lamaisondessavoirs.fr : العنوان التايل على أو


