
שבה  במינה,  יחידה  ספרותית  פנינה  לפנינו 
מתאר הכותב, ר' ישראל לנדא בן ה"נודע ביהודה", 
את רשמיו מביקורו כיהודי בספרייה הממלכתית 
בפראג. "שם רבים מעמי הארץ מתיעדים, ורשות 
ועל  ואנה,  אנה  שמה  לפנות  ליהודים,  גם  נתונה 
שאלותיהם ימצאו מענה, שם ישוכו מי מריבה, שם 
ינוח אחוה ואהבה, מכל העמים כשתילי זית רענן, 

סבבו שם השולחן בטח ושאנן..."
רשימה נפלאה זו הודפסה בראש הספר "אגרת 
אורחות עולם", שיצא לאור בפראג בשנת תקנ״ג.

הגיאוגרפי  חיבורו  הוא  עולם"  אורחות  "אגרת 
שבו  רפ״ה-1525),  בשנת  (נפטר  פריצול  אברהם  של 
על  השאר,  בין  העברית,  בשפה  לראשונה  דווח 

גילוי אמריקה, וכותרתו:
"אגרת אורחות עולם, הנקרא ״קוסמוגראפיאה״, 
המלמדת אדם דעת חלקי הז‘ אקלימים ושלושת 
חלקי הישוב אסיאה, אפריקה ואיברופה. ידבר גם 
כן על האיים הרחוקים אשר מקרוב מצאו ספינות 
מנהר  בו  ימצא  הדרומי,  הקוטב  עם  פורטוגאל 
סבטיון ומקומות היהודים הסגורים אנה איפה הם, 
וכל פרטי גבולי ארץ ישראל, וגן עדן של מטה... 
פירארה  בעיר  זצ"ל  פריצול  אברהם  ר'  הכינה... 

שנת רפ"ה (1525).

מהדורות  וכמה  בכמה  לאור  יצא  הספר 
(הראשונה שבהן - ונציה שמ״ז-1586), ועורר עניין רב 

אחת  יהודים.  שאינם  בקרב  וגם  היהודי,  בקהל 
עברית  עמודה  לשונית -  דו  הייתה  ממהדורותיו 
תנ״א-1691).  (אוקספורד  לטינית  עמודה  ומולה 
הייתה  תקנ״ג (1793)  שנת  של  שלפנינו,  ההוצאה 

החמישית במספר.
נגלה  ששמו  זו,  מהדורה  של  לאור  המוציא 
ונכסה בסוף ההקדמה שכתב, הוא החכם התורני 
רב  לנדא,  יחזקאל  רבי  של  בנו  לנדא,  ישראל  ר' 
העיר פראג, מחבר שו״ת נודע ביהודה צל״ח ושאר 
ספרים. ההוצאה נדפסה בפראג בשנת מחלתו של 
הרב, שנפטר לבסוף באותה השנה, והיא מעוטרת 

בהסכמת בית דינו.
היא  רבה  בהתפעלות  המתוארת  הספרייה 
עד  שנשמרת  פראג,  של  המלכותית  הספרייה 
כפי   ,(strahovsky klaster) סטרהוב  במנזר  היום 
שניתן לראות בתמונה המצורפת. כניסת היהודים 
כתבי  בזכות  התאפשרה  המלכותיות  לספריות 

הסובלנות שהתפרסמו בשנים תקמ״א-תקמ״ב.
ספריות  על  כהנא  מעוז  דר.  של  מחקרו  מתוך 
לחקר  הנה׳  ׳עד  במכון  הנערך  ה-18,  במאה 

המורשת התורנית של יהדות גליציה ובוקובינה.

"מי שראה הארמון ביבליאטעק בוויען ובפראג..."
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