נתקבלו במערכת

ספר ההדרכה אל חובות הלבבות ,לרבנו בחיי אבן פקודה .תרגם מערבית-יהודית לעברית :בנימין אברמוב .רמת
גן ,אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ט 364 .עמ'(press@mail.biu.ac.il) .
הספר 'חובות הלבבות' מוכר וחביב כבר דורות רבים כראשון 'ספרי המוסר' שנכתבו ביהדות .על מחברו רבי בחיי לא
ידוע כמעט דבר ,חוץ מאשר שהיה דיין בסרגוסה שבספרד במאה השמינית של האלף החמישי )ראשית האלף השני
למניינם; יש להבדיל בינו ובין רבנו בחיי בן יוסף מחבר הפירוש על התורה ועוד ,המאוחר ממנו בכמאתיים שנה(.
ספרו ,שנכתב כמקובל אז אצל חכמי ארצות האיסלם בערבית-יהודית )באותיות עבריות( ,כולל עשרה שערים,
שהראשון שבהם' ,שער הייחוד' ,כולל הוכחות פילוסופיות למציאות ה' ולאחדותו ,ושאר תשעת השערים עוסקים
במידות שראוי לאיש היהודי לחיות על פיהן ,כאשר המקורות וההוכחות לחשיבותן ולחיוניותן אינם דווקא בתורה
ובכתבי חז"ל – אלא גם בשכל ,בטבע ,במקובל בעולם ועוד .השערים האלו עוסקים בביטחון בה' ,בחשיבות שפלות
הרוח והענווה ,בחזרה בתשובה ותוצאותיה ,בחשבון הנפש ,בפרישות ובהסתפקות במועט ,באהבה לה' ועוד .זהו
הספר הראשון שתרגם מהערבית-היהודית רבי יהודה אבן תבון ,ובתרגומו המילולי והכבד הזה הוא היה ידוע במשך
מאות שנים וזכה לפירושים וביאורים וציטוטים רבים )רוב הלומדים דלגו על השער הראשון הפילוסופי והתחילו את
לימודם מהשער השני( ,ובדורנו תורגם מחדש על פי כתבי יד ובסגנון עכשווי יותר ע"י הרב יוסף קאפח .ועתה בא
פרופ' אברמוב ,מומחה ידוע לתרבות האיסלם וליהדות בתוך התרבות האיסלמית ,מרצה בבר אילן ובמוסדות שונים,
ותרגם את כל הספר מחדש מתוך דיוק למקור אבל בהתאם לכללי התחביר המודרניים ,כולל חלוקת משפטים ארוכים
ועוד ,בתוספת מקורות והערות ,ופנים חדשות-ישנות באו לכאן .לדעת המתרגם ביטויים ומושגים רבים בספר מקורם
בתרבות ואף בדת המוסלמית ,ואותם הוא מסביר בהערות ,שיאמר לשבחו אינן ארוכות יתר על המידה כפי שמקובל
בחלק מהספרים התורניים-אקדמאיים .מבוא נרחב פותח את הספר ,ורשימת מקורות ומפתחות מפורטים נועלים
אותו .יישר כוחו של פרופ' אברמוב שקידם ללא ספק את ההבנה והלימוד בספר הקדום והחשוב הזה.
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