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 תקציר ההרצאה
עומדים במוקדם של מספר מחקרים חשובים.   1307-1306) בדמשק ובקהיר בשנים  1328(מת בשנת    ִאְּבן ַתְיִמַּיההמשפטים שנערכו לתאולוג החנבלי  

עצמו, תרמו ליצירת תמונה מפורטת וחיה של מהלך  עדויות של אנשים שנכחו במשפטים עצמם, כמו עדותו המפורטת בכתב של ִאְּבן ַתְיִמַּיה
בחיים הפוליטיים בדמשק עוררה את קינאתם של העולמא,   ִאְּבן ַתְיִמַּיהפטים. כפי שעולה מהמקורות הביוגרפיים, חריפות שכלו ובולטותו של המש

 ן ַתְיִמַּיהִאּבְ , ומצאו כי דעותיו של אלַחַמִוַּיה אלֻּכְּבַראוהם חיפשו עילה כדי להפילו בפח. עילה זו הזדמנה להם לאחר שעיינו במסמך התיאולוגי 
 , קובע שרמן ג'קסון, שיריביוIbn Taymiyya on Trial in Damascus” (1994)“, דהיינו הגשמת האל. במאמרו החשוב ַתְׁשִּביהגובלות ב

) של פסוקי הקוראן המגשימים והמסורות המגשימות. ַתְאִוילהפרשנות הפיגורטיבית ( של הלגיטימיות את לבסס ביקשו ִאְּבן ַתְיִמַּיה האשערים של
אי לכך, דיוני המשפט נסבו על ויכוחים מפולפלים האם תוארי האל הם מופשטים (כפי שטענו האשערים) או ממשיים (כפי שטען אבן תימיה). 

, התקבלה על ידי חוקרים אחרים ומעולם לא עצמו כתב בממואר שלו שנים לאחר שהתקיימו ִאְּבן ַתְיִמַּיהקביעתו של ג'קסון, המשקפת דברים ש
 נבחנה שוב. 

שכה  אלַחַמִוַּיה אלֻּכְּבַרא. רציתי לברר מה היה בה, בִאְּבן ַתְיִמַּיהבמסגרת מחקר שביצעתי בשנים האחרונות, חזרתי שוב למשפטו של 
חברתית -של דמשק. לצד קריאה מדוקדקת במקורות ההיסטוריים, התברר לי כי המשפטים גם עסקו בתופעה דתית עורר את קצפם של העולמא

ואשר בעבורם חיבר את  1298עודד את תושבי העיר ַחַמאה שפנו אליו בשנת  ִאְּבן ַתְיִמַּיהרחבה, אשר המחקר לא שם ליבו אליה עד כה. מתברר, כי 
, שורשים בספרות החדית'. מאחר שגם אלִאַׁשאַרה אלִחִּסַּיהביע לשמיים בעת שהם מדברים על אלוהים. לתופעה זו, הנקראת  להצ  אלַחַמִוַּיה אלֻּכְּבַרא

לתושבי ַחַמאה להפנות אצבעם לשמיים התפרשה  ִאְּבן ַתְיִמַּיההעולמא של חמאה וגם העולמא של דמשק שללו מחווה זו מכל וכל, קריאתו של 
 .       ִאְּבן ַתְיִמַּיה. במסגרת ההרצאה אציג את ההקשר הרחב של הויכוח, ואת הביטוי שקיבל במשפטיו של כהתגרות בוטה בשלטון

. ממצאי (ISF 79/10)ההרצאה מציגה את אחד מהממצאים המרכזיים בפרויקט מחקר אשר נתמך על ידי האקדמיה הישראלית למדעים 
 Anthropomorphism in Islam: The Challenge of Traditionalism (700-1350), Edinburghהפרויקט פורסמו לאחרונה בספרי   
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