
 
 

 

SUFI JEWS: JUDAISM’S ENCOUNTER WITH ISLAMIC MYSTICISM 
CHAPTER OUTLINE OF R. BAHYE IBN PAQUDA’S 

KITAB AL-HIDAYA ILA FARA’ID AL QULUB 
(BOOK OF DIRECTION TO THE DUTIES OF THE HEART) 

Gavriel Z. Bellino – November 30, 2016 

 
 
 

 

Mansoor’s English Translation of the Arabic Ibn Tibon’s Hebrew Translation of the Arabic 
Introduction 
 

 הקדמה

Gate One – On the Unity of God: The Explanation of 
the aspects of the Pure Assertion of the Unity of 
God, the Glorious and Omnipotent 
 

  שער הייחוד: – ראשון שער
 שלם בלב יתברך האל יחוד חיוב אופני בביאור

 

Gate Two – On the Explanation of the Aspects of 
Meditation upon Creation and God’s Abundant 
Grace Shown in It 
 

 : הבחינהשער  – שני שער
בביאור אפני הבחינה בברואים ורב טוב האלהים 

 עליהם

Gate Three – On the Explanation of the Aspects of 
our Obligation to Obey God 
 

 : האלוהים עבודת שער – שלישי שער
 בבאור אפני חיוב קבלת עבודת האלהים יתברך

Gate Four – On the Explanation of the Aspects of our 
Obligation to Rely on God 
 

 : הביטחוןשער  – רביעי שער
 לבדו יתברך היםבבטחון על האל

Gate Five – On the Explanation of the Aspects of our 
Obligation to Do everything Purely for the Sake of 
God and to Avoid Hypocrisy 
 

 שער יחוד המעשה: – חמישי שער
 לשמו מיוחדים מעשינו כל היות בבאור אפני חיוב
 ולהזהר מן החונף

Gate Six – On the Explanation of the Aspects of our 
Obligation to be Humble and Lowly Before God 
 

 :הכניעה שער – שישי שער
 בבאור אפני חיוב כניעתנו לאלהים יתברך

Gate Seven – On the Explanation of the Aspects of 
our Obligation of  Repentance, its limitations and 
Consequences 
 

 שער התשובה: – שביעי שער
 התלוים והדברים יהוגבול התשובהבבאור אפני חיוב 

 בה

Gate Eight – On the Explanation of the Aspects of 
our Obligation to Reckon with the Soul for the Sake 
of God 
 

 הנפש: חשבוןשער  – שמיני שער
 היםלאל נפשו עם האדםבחשבון 

Gate Nine – On the Explanation of the Aspects of our 
Obligation of Asceticism and its Advantages 
 

 :הפרישותשער  – תשיעי שער
 ממנה לנובפרישות מן העולם הזה והטוב 

Gate Ten – On the Explanation of the Aspects of our 
Obligation of the Love of God and its Stages 

 ה': אהבתשער  – עשירי שער
 השלמה היםבאהבת האל

 
  


