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א.
הספרות האשכנזית שנוצרה בימי 

הי"א- במאות  בעיקר  הביניים, 

המגוונות  היצירות  מן  היא  הי"ג, 

הביניים  בימי  ביותר  והמשפיעות 

שום  על   - מגוונות  היהודיים. 

בה:  הרבות  הספרותיות  הסוגות 

הלכה, פרשנות המקרא והתלמוד, 

פיוט, פרשנות הפיוט, תורת הסוד, 

ספרות מוסר, מאגיה ואף לפעמים ספרות יפה. אין ספק כי 

נבעה מהיותה של אשכנז שער שדרכו  זו  תסיסה תרבותית 

שהגיעו  לאחר  בעיקר  לאירופה,  מהמזרח  מסורות  עברו 

תחילה לאיטליה, ויש להניח כי גם דרך רוסיה הגיעו ספרים 

לאשכנז. למרות הניסיונות ההיסטוריים המחרידים שהתנסו 

בהם קהילות אשכנז הצליחו מנהיגיהן להניב יצירה ספרותית 

ענפה אשר קבעה לדורות את דפוסיה של ההתנהגות הדתית 

באזורים אלה ואף מחוצה להם. עם עמודי התווך של היצירה 

קלונימוס  משפחת  בני  נמנים  הנזכרים  מהתחומים  בכמה 

המפורסמת, שמוצאה מצפון איטליה, והסמוכים על אוצרות 

הרוח שהיו קניינה של משפחה זו, בעיקר ר' אלעזר מוורמס. 

שבו  הריין,  חבל  של  באזור  אכן  כי  להראות  אפשר  לדעתי 

פעלה משפחת קלונימוס, תורות סוד שהועלו על הכתב רק 

בראשית המאה הי"ג כבר הילכו כמאתיים שנה קודם לכן.

אולם בצדה של הפעילות הידועה והמפורסמת של בני משפחת 

קלונימוס וממשיכיהם היו גם אחרים, שלא הסכימו לכיוונים 

פעילות  בזכות  רחבה  לתפוצה  וזכו  אז  שהתגבשו  הדתיים 

המשפחה. המפורסם שבהם הוא ר' משה בן חסדאי מתקו, 

אשר בחיבורו "כתב תמים" ביקר בחריפות את העולם הרוחני 

של בני משפחת קלונימוס. עיקר טענתו הוא שחדירתם של 

רב  בייחוד תורת הכבוד של   - ליהדות  פילוסופיים  יסודות 

הטקסטים  של  הנכונה  ההבנה  את  משבשת   - גאון  סעדיה 

הקלסיים.

משפחת  של  תורותיה  שבין  בתווך  דתית  מבחינה  כי  דומני 

עליהן  ר' משה מתקו  הביקורת החריפה של  ובין  קלונימוס 

ופעילותה לא משכו את  נמצאת אישיות אשכנזית שקיומה 

הנביא,  שלמה  בן  נחמיה  לר'  כוונתי  החוקרים.  לב  תשומת 

הצעיר  דורו  בן  מארפורט,  הנביא  טרושטלין  כר'  גם  הידוע 

את  לזהות  אפשר  לדעתי  מוורמס.  אלעזר  ר'  של  במקצת 

שם  עלומי  קצרים,  חיבורים  מעשרים  למעלה  על  בעלותו 

קטעים  )יש  יד  כתבי  של  רבות  בעשרות  הנתונים  ברובם, 

וחיבורים קצרים שהחוקרים ייחסו לר' אלעזר מוורמס, אך 

באמת כתב אותם ר' נחמיה(. חיבורים אלה כוללים פרשנות 

ענפה על שמות האל - בייחוד פירושים אחדים על השם בן 

מ"ב אותיות ועל השם בן ע"ב אותיות - על פיוטים ארץ–

ישראליים, על החיבור "שבעים שמות של מטטרון" )שנדפס 

מנוסח  אחדים  חלקים  ועל  ההפטרה  על  החשק"(,  ב"ספר 

פיוט  של  חיבור  גם  בהם  שנכלל  וייתכן  האשכנזי,  התפילה 

גם את  נחמיה  לר'  לייחס  כיפור. אני סבור שיש  ליום  אחד 

החיבור שנדפס בעילום שם "ספר הנבון".

ספרות  של  המכרעת  השפעתן  ניכרת  הללו  החיבורים  בכל 

ההיכלות, של הספרות המאגית היהודית ושל ספרות המדרש 

ממעט  נחמיה  ר'  קלונימוס,  משפחת  כבני  שלא  המאוחרת. 

או  אסטרונומיות  ולהשקפות  יצירה"  ל"ספר  להזדקק  מאוד 

של  התווך  לעמודי  שהיו  הגולם,  יצירת  אודות  על  לדיונים 

השקפות משפחת קלונימוס בתורת הסוד. לעומת זאת ניכרת 

אצלו התעניינות רבה ביותר בתפקידיו של המלאך מטטרון, 

ואופייני במיוחד לחיבוריו הוא העיסוק במלאך חשוב ושמו 

יהואל. בכתביו דיון בעל אופי מיוחד בשמו של מלאך זה, דיון 

שהייתה לו השפעה רבה על תורת הסוד היהודית, המקשר 

את יהואל למושג "בן" כיוון ששניהם עולים בגימטרייה 52. 

במקום אחר נזקק ר' נחמיה לגימטרייה אחרת: "משיחו בן" = 

"בנו משיח", ובמקום נוסף אף נזכר, כפי שהראה יהודה ליבס, 

הביטוי "ישוע שר הפנים". סביר להניח, הציע ליבס, שלפנינו 

גלגול של תפיסה יהודית–נוצרית מוקדמת בהרבה.

ר' נחמיה בן שלמה הנביא וכ"י לונדון, 
הספרייה הבריטית 752

מאת משה אידל



הרצאות החברים החדשים

איגרת דצמבר 2007

7

אם כן, ר' נחמיה הוא דמות מיוחדת במינה בנוף האשכנזי. 

ייחודו גם בתפיסה הדתית - במסורות על מלאך שהוא "בן" 

ונושא את השם המפורש - וגם בנטייה ברורה מאוד לכיוון 

המאגי, הרבה יותר מבני משפחת קלונימוס. ולמרות שוני זה 

בין שני הכיוונים שהיו בנמצא באשכנז, מתברר כי צאצא של 

הכיר  הדרשן,  אלעזר  בן  עזריאל  משה  ר'  החסיד,  יהודה  ר' 

ל"שבעים  לפירושו  במפורש  והתייחס  נחמיה  ר'  של  חומר 

שמות של מטטרון", והוא נזכר גם בכתבי יד אשכנזיים )בכ"י 

פעם  נחמיה  ר'  נזכר  264ב  דף   ,]541[  2342 פלטינה  פרמה, 

אחת בתואר "מורי"(.

ב.
עם כתבי היד הרבים המחזיקים חיבורים ודיונים משל ר' 

נחמיה - כאמור ברובם הגדול בעילום שם - נמנה כ"י לונדון, 

הספרייה הבריטית, Or. Add. 15299, מס' 752 לפי הקטלוג 

של מרגליות. יש בכתב היד הזה חיבורים קצרים שלמים של 

ר' נחמיה הנתונים לנו גם בכתבי יד אחרים, כגון פירוש לשם 

רשימות  גם  בו  יש  אך  105א-106ב(,  )דף  אותיות  מ"ב  בן 

המשתרעות על פני דפים אחדים ונושאות את חותם סגנונו 

של ר' נחמיה, ובייחוד יש בו דיונים רבים בעלי אופי מאגי 

)למשל בדף 137ב(.

כתב יד זה איננו בלתי ידוע במחקר. להפך: על תולדותיהם 

של התכנים המצויים בו ניטש ויכוח חריף, אולי החריף ביותר 

שהתנהל על כתב יד כלשהו בתורת הסוד היהודית, בין ד"ר 

ישראל וינשטוק, שדימה למצוא בו את אוצר הסודות שהביא 

התשיעית,  במאה  לאיטליה  מבגדד  הנודע  אהרון  אבו  עמו 

ובין פרופ' גרשם שלום, שהפריך את הוכחותיו של וינשטוק 

אחת לאחת ואין לי ספק כי הצדק עמו. אולם לאחר שהוסרה 

בעלותו של אבו אהרון מעל החלק הרלוונטי של כתב היד, 

נשאלת השאלה מהו החוג שממנו נבע החומר המאגי האשכנזי 

שאיננו שייך לחלק הקבלי של כתב היד )שכן בכתב היד יש 

לו  שאין  ובספרד,  בפרובנס  הקבלה  מראשית  רב  חומר  גם 

נגיעה ישירה לר' נחמיה(. בכוונתי להביא כאן ראיה ישירה, 

ולא רק על סמך דמיון סגנוני או מושגי, להשתייכותו של דיון 

חשוב שבכתב היד הזה לר' נחמיה בן שלמה.

בדפים 33א-34ב של כתב היד יש רשימות שעיקרן גימטריות 

בפירושו  בייחוד  למצאן  ואפשר  נחמיה,  לר'  האופייניות 

ל"שבעים שמות של מטטרון". אזכיר כאן רק אחת, שאין לה 

אח ורע בבית מדרשם של בני משפחת קלונימוס. בדף 34ב 

נאמר: "בן בגי' ]=בגימטרייה[ אליהו יהואל וגם יהוה והיה". 

בפירוש ל"שבעים שמות של מטטרון" אנו מוצאים:

ירד.  והיה בגי' ב"ן. לפי שהיה אדם שהוא בן חנוך  יהוה 

ובגי' בכ"ל. לפי שהוא סובל את העולם כלו. והוא נשען 

באצבע הקב"ה. ורמז בו השם הנכבד שני פעמים עשרים 

וששה גם בני אליה"ו גם יהוא"ל. 

הזיקה בין אליהו, יהואל ו"בן" היא מיוחדת במינה, כל שכן 

בצירוף השם המפורש. נדירה ביותר היא הופעת שם המלאך 

כך  אחר  דפים  כמה  ואמנם  הטקסטים.  בשני  הנזכר  יהואל, 

בכ"י לונדון, בדף 45ב, שוב בטקסט עלום שם, אנו קוראים:

למד  והוא  אבינו  אברהם  רבו של  על שם שהיה  יהואל 

את  באר  משה  "והואיל  שנ'  התורה  כל  אבינו  לאברהם 

יהואל,  אותיות  הואיל  ה[,  א,  דברים  פי  ]על  התורה" 

משה באר אותיות שאברהם, לפי שאברהם אבינו היה בן 

חמישים ותרי כשקבל את התורה שנ' "ואת הנפש אשר 

זרה ט ע"א[  ה; בבלי, עבודה  יב,  ]בראשית  עשו בחרן" 

]...[ וחמישין ותרי בגי' יהואל. יהואל הוא המלאך שקרא 

כתב יד לונדון 752, עמ' 34ב. באדיבות הספרייה הבריטית.
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למשה רבינו לעלות לשמים. במסכת סנהדרין ]לח ע"ב[ 

יש "ואל משה אמר עלה אל י"י" ]שמות כד, א[ - אלי 

מבעי ליה? אלא עלה לאותו מלאך ששמו כשם רבו אל 

יהוה אותיות יהואל.

הוא המלאך שקרא  )"יהואל  בחלקה המסיים של המובאה 

הדיון  של  אחרת  מסורת  כנראה  נשתמרה  למשה..."( 

שבסנהדרין  החשוב  התלמודי 

המלאך  של  במעמדו  ע"ב  לח 

הנדפסים  בנוסחים  מטטרון: 

הגמרא  ובציטוטי  הגמרא  של 

ֵׁשם  הביניים  מימי  הרבים 

ואילו  מטטרון,  הוא  המלאך 

כאן נזכר השם יהואל, הנדרש 

בספר  הפסוק  מילות  מנוסח 

שמות - "אל יהוה". אופיינית 

של  זו  מדרש  דרך  נחמיה  לר' 

מצירופי  המלאכים  שמות 

אותיות בפסוקים, ואינני מכיר 

מחבר שעשה זאת לפניו.

בין  הקישור  אם  גם  אולם 

אופייני  ל"יהואל"  יהוה"  "אל 

הוא  כי  לומר  אין  נחמיה,  לר' 

הגמרא  של  נוסח  מלבו  בדה 

בו  שעסק  מלאך  מטטרון,  של  שמו  את  זה  לצורך  והשמיט 

בפירושו  בייחוד  מכיר,  שאני  אחר  יהודי  מחבר  מכל  יותר 

ל"שבעים שמות של מטטרון". אכן, כפי שהעיר גרשם שלום, 

יש בידינו עדות של המחבר הקראי אל–קירקיסאני, בן המאה 

העשירית, כי בתלמוד היה כתוב לפסוק שבשמות "מיטטרון 

הו י"י קטן". מכאן שהשם המפורש יוחס בנוסח מסוים של 

התלמוד למלאך, כמו שמתברר מדברי ר' נחמיה. אולם מכל 

מקום חשוב לציין כי לפחות במקרה אחד נוסף השתמר אצל 

מן  במקצת  שונה  בצורה  תלמודי  דיון  של  נוסח  נחמיה  ר' 

המקובל, וככל הנראה נוסח זה עדיף על המצוי בידינו. שלום 

גם הראה כי הקשר בין יהואל ובין אברהם כבר מצוי בחיבור 

"האפוקליפסה  ושמו  העתיקה  בעת  שנכתב  פסידו–אפיגרפי 

של אברהם", ולפיכך הוא סבור כי מסורת קדומה נשתמרה 

בכ"י לונדון הנידון כאן.

הרי לפנינו מצב מעניין: בפסקה אחת של כתב היד נשתמר 

נוסח עדיף ואולי אף קדום יותר של דיון תלמודי בעניין המלאך 

עתיק,  אפוקריפי  בחיבור  רק  עוד  המצויה  ומסורת  יהואל 

הגימטרייה  מצויה  ממש  יד  כתב  אותו  של  אחרת  ובפסקה 

שלה  המקבילה  אשר  ושתיים,  חמישים   = "בן"   = "יהואל" 

כי  לשער  ליבס  את  עוררה  מטטרון"  של  שמות  ב"שבעים 

כידוע  שחיו  יהודים–נוצרים,  אצל  שמוצאה  מסורת  לפנינו 

בעת העתיקה המאוחרת. החוקרת הצרפתייה מדלנה סקופלו 

יהואל  במלאך  הרבה  שעסקה   ,)Maddalena Scopello(

מעניין  במאמר  כתבה  גנוסטיים,  בחיבורים  נזכר  שהוא  כפי 

שפרסמה, מתוך התייחסות לדבריו של שלום על קדמותה של 

המסורת על יהואל: "על ידי חקירתם של טקסטים ]גנוסטיים[ 

אלה מנאג' חמאדי אפשר לשחזר חוט מוביל ומסורת הגותית 

שנמשכה עד לימי הביניים". גם אם אינני מסכים עם פרופ' 

סקופלו בכל מסקנותיה דומני כי דבריה, המבוססים במקצת 

על דברי ר' נחמיה, מעניינים מאוד. עיון בחיבורי ר' נחמיה 

מגלה שורה ארוכה של דיונים על המלאך יהואל שאכן, לפחות 

בחלקם, עשויים לשקף מסורות קדומות יותר.

בעלותו של  את  לקבוע  אפשר  אם  אל השאלה  עתה  נעבור 

מן  יותר  מובהק  באופן  לונדון  מכ"י  המובאה  על  נחמיה  ר' 

זה  ובין כתביו האחרים. לצורך  ההקבלות הרעיוניות שבינה 

 .Add. 858.2 'נפנה תחילה לכתב יד אחר, הוא כ"י קמברידג

חלקו הראשון של כתב יד זה, Add. 858.1, מחזיק תערובת 

של חומר קבלי ממקורות ספרדיים, חומר מחוג הכרוב המיוחד 

שנכתב כנראה בצרפת וחומר של ר' נחמיה בן שלמה, בעיקר 

אנונימי  חיבור  יש  השני  בחלק  ליטורגי.  לחומר  פירושים 

שונים  מנושאים  נושאים  על  ותשובות  שאלות  שעניינו 

במסורת היהודית, ומצוטטים בו אישים אשכנזים וצרפתים. 

בין הדיונים נמצאת הפסקה הזאת )דף 30א(:

אליהו  שיבא  עד  התלמוד  בכל  אומ'  אנו  מה  מפני  ת"ל 

מניין מן התורה שעתיד אליהו לבאר ספיקות יותר משאר 

הנביאים. תירץ מה"ר טרושטלין: משו' דכתי' "הואל משה 

לבאר את התורה" ]על פי דברים א, ה[ אומ' משה לישר': 

מי שיש בשמו להואיל יבאר לכם התורה ומי הואיל אליהו. 

מנ"ל אליהו גימ' הואיל.

האנונימית  המובאה  ובין  זו  מובאה  שבין  הקשר  כי  דומני 

מכ"י לונדון ניכר דיו לקבוע את בעלותו של ר' טרושטלין על 

המובאה האנונימית.

מחבר שיש בכתביו דמיון מסוים לדברים הללו הוא ר' אפרים 

בן שמשון, פרשן אשכנזי שכתב באמצע המאה הי"ג והשפעתו 

שער הספר "רזיאל המלאך", מהדורת 
אמסטרדם תס"א
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של ר' נחמיה ניכרת בדיונים רבים שלו. הוא כותב בפירושו 

לדברים א, ה: "הואיל אותיות יהואל והוא שר התורה". כפי 

שראינו במובאה מכ"י לונדון, יהואל אכן מתואר כמי שלימד 

למשה את כל התורה. אולם השפעה רבה יותר הייתה לפירוש 

הפליאה",  "ספר  קלסי,  קבלי  חיבור  על  נחמיה  ר'  של  זה 

בחיבור  הי"ד.  המאה  בשלהי  הביזנטית  באימפריה  שנתחבר 

זה מצאתי עמוד שהועתק, כמובן בלא ציון מחברו, מפירוש 

של ר' נחמיה על שם מ"ב והראיתי במקום אחר כיצד פירש 

מיד  והנה  האשכנזי.  המחבר  דברי  את  השם  עלום  המקובל 

אחרי קטע זה נאמר:

אליהו  ועתיד  חי  כל  מעיני  שנעלמו  רבים  פירושים  ויש 

מסכתות  בשבעה  רז"ל  שרמזו  מה  וזהו  לפרשם  הנביא 

תיקו "תשבי "יתרץ "קושיות "ובעיות. וגם רמז מן התורה 

שאמר משרע"ה "הואיל" משה, הוא רבו של משה שנקרא 

"יהואל" כשתהפך האותיות. א"ל: ר' גם אני שמעתי פירוש 

דעתך  יפה  בני  א"ל  אותיות.  בהפוך  "אליהו"  אחר שהוא 

)ספר  פנים  בשבעים  התורה  לפרש  עתיד  והוא  מדעתי, 

הפליאה, א, דף נה ע"ב(.

הצמידות בין קטע זה ובין דבריו של ר' נחמיה על שם מ"ב, 

המצוטטים לפניו, היא ראיה נוספת לזיקה בין המובאה מכ"י 

לונדון ובין ר' נחמיה.

ג.
אם  גם   - גרידא  מפרשנות  יותר  אלה  בדיונים  יש  האם 

מרתקת - ומעבר של מוטיבים ממקורות קדומים אל אשכנז 

בזיקה  נימה מיסטית  גם  לזהות  הביניים? האם אפשר  בימי 

שבין המלאך יהואל ובין אברהם? ב"אפוקליפסה של אברהם" 

מתוארת התגלות של המלאך בעל השם הֵתאופֹורי לאברהם 

נחמיה  ר'  את  בן שמשון.  אפרים  ר'  בכתבי  הוא  וכן  אבינו, 

בצירוף  גם  זה מופיע  ותואר  הנביא,  נחמיה  ר'  עצמו מכנים 

שמתיימר  כחיבור  כתוב  הפליאה"  "ספר  טרושטלין.  לכינויו 

להיות חזיוני. אולם אני מניח כי מסורות ספרותיות מוקדמות 

שחווה  מי  אשר  מיסטי  לחיזיון  הפכו  מקורותיהן,  או  אלה, 

אותו מוסר אותו בגוף ראשון.

בשנת 1288 סיים אברהם אבולעפיה את כתיבת ספרו הנבואי 

היחיד שנשאר בידינו, הוא "ספר האות", שיש בו תיאור של 

הימים. הספר  מעניינים של מלחמות באחרית  כמה מראות 

מסתיים במשפט הזה: "ושמי אני יהואל אשר הואלתי לדבר 

עוד  בישראל  אתה  שמך  יקרא  כן  על  שנים  כמה  זה  אתך 

רואיאל החוזה בן מקוראל החי ]...[ והחיים הם בני אברהם 

ויצחק וישראל אבותינו וכל הדבקים בם ידבקו באלהי האמת 

יהואל  זהה  אבולעפיה  של  בשיטתו  לח(.  )עמ'  עמנו"  ויחיו 

ולפנינו אפוא שילוב מרתק  הפועל בשיטת הרמב"ם,  לשכל 

אין  פילוסופית ממוצא ספרדי.  להגות  בין מסורת אשכנזית 

רואיאל בן מקוראל אלא אברהם בן שמואל, כלומר אברהם 

אבולעפיה ואביו. מלאך בעל שם תאופורי מכנה את המקובל 

האקסטטי בשמות תאופוריים.

מעל  היא  נחמיה  ר'  של  חומר  עם  אבולעפיה  של  היכרותו 

לכל ספק: כמה שנים לפני כתיבת "ספר האות" הוא מצטט 

שעוסק  מטטרון",  של  שמות  "שבעים  מפירוש  חשוב  קטע 

במלאך יהואל, ב"ספר סתרי תורה" שלו, שנכתב ברומא בשנת 

1280 והוא פירושו ל"מורה הנבוכים" לרמב"ם )הוא מייחס 

זאת אומרת  אין  לר' אלעזר מוורמס(.  את המובאה בטעות 

כמובן כי כל מה שהיה בידי המקובל האקסטטי הוא חיבור 

זה של ר' נחמיה, וסביר להניח כי חומר דומה למה שהובא 

יהואל לאברהם, הגיע  בין  לעיל מכ"י לונדון, העוסק בזיקה 

לפי  לה,  זכה  שהוא  ההתגלות  היווצרות  על  והשפיע  אליו 

תיאורו, מהמלאך יהואל. מסתבר כי ב"פירוש ספר החיים", 

בשנים  שנכתבו  האבודים  הנבואה  לספרי  הפירושים  אחד 

רזיאל".  יהואל  אברהם,  "בן  המילים  מופיעות   ,1279-1282

לדעתי יש לפרשן בדרך גימטרייה: "יהואל" = "בן", "רזיאל" = 

"אברהם". תיבות אלה מציינות שיהואל, בנו של האל, מתגלה 

גלגול  אבולעפיה.  אברהם  דהיינו   - רזיאל  הוא   - לאברהם 

כפי  נמצא,  ה  א,  לדברים  הזאת  הפרשנות  של  נוסף  מעניין 

תיאור אחת הקמעות מתוך הספר "רזיאל המלאך"



הרצאות החברים החדשים

איגרת כסלו תשס"ח

10

ר' מנחם  מווילנה, אצל  הגאון  בחוגו של  גם  ליבס,  שהראה 

מנדל משקלוב, תלמידו שהלך מכמה בחינות בעקבותיו של 

אברהם אבולעפיה.

ד.
לונדון  מכ"י  הקצרה  האנונימית  המובאה  גלגולה של  תיאור 
המיסטיקה  תולדות  על  יותר  כללי  משהו  ללמדנו  עשוי 
תפיסות  להיות  עשוי  מיסטיות  תורות  של  יסודן  היהודית: 
שנתגלגלו מאות בשנים כמסורות פרשניות, ואישיּות בעלת 
נטייה למיסטיקה אימצה והפיחה בהן נשמת חיים. תהליך זה 
עיקרו מפגש בין מסורות מוקדמות שהגיעו מהמזרח התיכון 
לאיטליה,  לספרד,  מאשכנז  עברו  יותר  ומאוחר  לאשכנז, 
לאימפריה הביזנטית בכלל ולמזרח אירופה וחוללו התעוררות 
ספרותית וחווייתית אצל אישים מסוימים. במקומות השונים 
מזו  זו  שונות  מושגיות  במסגרות  הללו  המסורות  השתלבו 
הלכי  את  המאפיינות  מורכבות  הגותיות  מערכות  והניבו 
המחשבה היהודית בימי הביניים. הבנת תהליכי מעבר אלה 
יסודות הבאים ממקורות שונים היא  וסוגי ההשתלבות של 
חקר  בלי  אולם  היהודית.  הסוד  תורת  לניתוח  חשובה  דרך 
מפורט בכתבי היד, המצויים בשפע לרשות החוקר, קשה יהיה 
לעמוד במשימה זו. מסתבר כי אמנם חלקים מכ"י לונדון הם 
ומאגיות מהמזרח  אנגלולוגיות  להעברת מסורות  עדות  אכן 
לאירופה, אך אם לא נעשה הדבר על ידי אבו אהרון מבגדד 
ובני חוגו הייתה הן  ר' נחמיה  ידם של  כי  הרי סביר להניח 
המאגיים  החלקים  בהעברת  והן  היד  כתב  תוכן  בהעברת 
המוקדמים הנמצאים בו. בלי להמעיט בערכה של האפשרות 
כי אבו אהרון העביר מה שהעביר, אם יוכח הדבר, מה שאנו 
יכולים להוכיח עתה הוא שבקצה האירופי של צינור העברת 
החומר המזרחי ניצב מחבר אשכנזי שכוח, הנביא והמאגיקון 

ר' נחמיה בן שלמה מארפורט.
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