
 

The emergence of Ḥadīṯ as the authority of knowledge, 4th/10th‒8th/14th c. 

ي ينكمرجعي ة  النبوي  الحديث  ظهور  علمي ة ما بين القرن الرابع والقرن الثامن الهجر
L’émergence du ḥadīṯ comme autorité du savoir, 4ᵉ/10ᵉ‒8ᵉ/14ᵉ siècles 

January 11 in Arabic: French Institute (Munira)  بي   ١١الخميس يوم )المنيرة( ة في المعهد الفرنسي  يناير بالعر  

January 12 in English: French Institute (Munira)  ي ةيناير بال ١٢ الجمعةيوم )المنيرة( في المعهد الفرنسي   إنجليز  

January 13 in English: IDEO (after registration)  ي ةيناير  ١٣ السبتيوم الدومنيكي  )شرط التسجيل(في المعهد  بالإنجليز  

 

In collaboration with the French Institute of Egypt بالتعاون مع المعهد الفرنسي  بمصر 

 

 

 
  



 ٢٠١٨ يناير ١١ خميسيوم ال
 (مسرح المعهد الفرنسي  بالمنيرة)ب

 افتتاحكلمة ال صبحًا ١٠—٩:٣٠
يل،وج خالأ كلمة   ةللدراسات الشرقي   المعهد الدومينكي   مدير ن درو

 الأديان، جامعة تورونتو )كندا(أستاذ في  ، أستاذ شرف ،وليد صالح صبحًا ١١—١٠
 تبصّرلحديث والتفسير، عودة الا 

 استراحة

١٢—١١:٣٠  ً  في وزارة التراث والثقافة )سلطانة عمان( باحث ثقافي  ، سعيد الطارشيّ  اظهر
ّ  الحديث النبويّ   ّ كمرجعي ّ ة علمي  متى ولماذا؟: ة في عمانة عند الإباضي

 العلوم، جامعة القاهرة )مصر(س بدار مدر   ،أحمد وجيه ظهرًا ١٢:٣٠—١٢
ّ  موقع الحديث النبويّ    نموذجًا كتاب أساس التقديس للرازيّ : ة لعلم الكلاممن البنية الاستدلالي

 )مصر( ةللدراسات الشرقي   باحث بالمعهد الدومينكي   ،جيوم دفو ظهرًا ١—١٢:٣٠
ّ  دراسة  يلي  : حديث العلماء ورثة الأنبياءةتأو

 غداء

 س مساعد بجامعة مرسيليا )فرنسا(مدر   ،إلياس أمحرار ظهرًا ٢:٣٠—٢
 قراءة مقتطف لـ"لفقيه والمتفّقه": (٤٦٣/١٠٦٣العقلانية والحديث عند الخطيب البغدادي ) 

٣—٢:٣٠  ً بي   باحث مستقل   ،عبد الـكريم شتويّ  مساء  )فرنسا( ةة والإسلامي  في الدراسات العر
  ّ ّ الحديث كمرجعي ّ ة علمي  (١٠١/٧٢٠عمر بن عبد العزيز )خلافة  مثال: ،ةة وشرعي
 ة()مداخلة باللغة الفرنسي   

 ٣:٣٠—٣  ً  )مصر(  سلامي  إال باحث في تاريخ الطب   ،علاء بدويّ  مساء
  ّ    عصر المملوكيّ ة في معالجة وباء الطاعون واستخداماتها في الالرؤى الحديثي

  



Friday, January 12, 2018 
(Auditorium of the French Institute of Egypt, Munira) 

 

 

2‒2:30 pm Presentation and summary of the previous day’s talks 

2:30‒3:30 pm Aisha Geissinger, Guest speaker, Carleton University, Ottawa (Canada) 

 Ḥadīths, exegetical authority, and gender: From al-Bukhārī’s (256/870) Ṣaḥīḥ to al-Baghawī’s 

(516/1122) Maʿālim al-Tanzīl 

Pause  

4‒4:30 pm Raashid S. Goyal, PhD Candidate, Cornell University, Ithaca NY (USA) 

 The Arghal tradition: A primitive ruling concerning male circumcision, 

 evincing a shared Judaic and Islamic context 

4:30‒5 pm Adrien Candiard, OP, PhD Candidate, EPHE (France) / IDEO (Egypt) 

 Ḍaʿīf al-ḥadīṯ ḫayr min raʾy: Weakness and strength of the ḥadīṯ in Ibn Taymiyya’s (728/1328) 

theological thinking (728/ 1328) 

5‒5:30 pm Kamaluddin Ahmed, PhD candidate, Oxford University (United Kingdom) 

 Revisiting the Raʾy and Ḥadīth synthesis in Islamic law 

Pause  

6‒6:30 pm Usman Ghani, Assistant professor, University of Sharja (Emirates) 

 Justifying the role of Prophetic narration in Ḥanafī jurisprudence: The case of al-Zaylaʿī’s 

(762/1360) Naṣb al-rāya as a Ḥadīth companion to al-Marghīnānī’s (593/1197) al-Hidāya 

6:30‒7 pm Ruggero Sanseverino, Junior-Professor, University of Tübingen (Germany) 

 Transmission and authenticity in the Maghreb of the 12th century: Conditions and significance 

of the conservation of the Prophet’s legacy according to al-Qāḍī ʿIyāḍ’s (544/1149) ‘Elucidation 

concerning the knowledge of hadith transmission’ 

 

 

Saturday, January 13, 2018 
(Conference hall of IDEO, al-Darrasa) 

10‒12 am Workshops / ورش العمل / ateliers 

 Participation to the workshops is subject to prior registration at the end of the second day. 

 La participation aux ateliers nécessite une inscription préalable à la fin de la deuxième journée. 

 .هناية اليوم الثاين من الندوةا يف ق  التسجيل مسب   ورش العمل يشرتط املشاركة يف  
Lunch 

2‒3 pm  Plenary session (English) 

3‒4 pm  Conclusions (English) 


