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עד 1827 לא שירתו יהודים 
בצבא הרוסי באופן סדיר, להוציא 
מספר יוצאים מן הכלל. עם זאת, 

יהודי רוסיה סייעו לשלטונות 
הרוסים במלחמה נגד נפוליאון 

בדרכים שונות, ותמיכתם באה לידי 
ביטוי בתרומות נדיבות של סוחרים 

ושל קהילות שלמות, ביעילות 
הספקים היהודים שנתנו שירותים 
לצבא, בתעמולה אנטי בונפרטית 

מצד מנהיגים יהודים, ובעיקר 
בפעילות סוכנים יהודים במערך 

הריגול של הצבא הרוסי. לא ייפלא 
אפוא שמפקדי הצבא הבכירים, 
ואף הצאר בכבודו ובעצמו, ראו 

לנכון להביע את הערכתם ואת 
תודתם ליהודים. ההיחלצות 

היהודית למאמץ המלחמתי מוכרת 
בעיקר מספרו של ההיסטוריון 

היהודי הרוסי שאול גינזבורג 
(1940-1866) 'מלחמת המולדת 

1812 ויהודי רוסיה'.
בין העובדות הרבות שאסף 

ופרסם גינזבורג מובאת גם פרשת 
תמיכתו של רבי שניאור זלמן 

מלאדי, 'האדמו"ר הזקן' של חב"ד, 
בצבא הרוסי. הסיפור מבוסס בעיקר 

על שני מכתבים של הרבי, האחד 
לחברו רבי משה מייזליש מווילנא, 

והשני כרוז לכלל יהודי רוסיה. 

שניהם מציגים את עמדתו בסכסוך 
בין שתי המדינות ואת יחסו האישי 

לבונפרטה, וקוראים ליהודים 
לפעול במרץ לטובת הצבא הרוסי, 

בעיקר באמצעות ריגול.
מקור נוסף הוא מכתבו של 

'האדמו"ר האמצעי', רבי דובער 
שניאורסון מלובביץ', לרבי משה 

מייזליש. המכתב מתאר את בריחת 
משפחת רבי שניאור זלמן מהעיירה 

לאדי לפנים רוסיה בעקבות הצבא 
הרוסי הנסוג, ואת פטירתו של 

האבא, רבי שניאור זלמן. גינזבורג 
ובני דורו, שהיה להם עניין בהבלטת 

הפטריוטיות היהודית-רוסית, 
התבססו במחקריהם על היהודים 

ומלחמות נפוליאון בעיקר על 
מקורות מודפסים שהתפרסמו 

בעיתונות הרוסית, בספרות 
ההיסטורית ובספרות היהודית.

בשנים האחרונות עורך הארכיון 
המרכזי לתולדות העם היהודי 

מפעלי סקר וצילום נרחבים 
בארכיונים ממשלתיים במזרח 

אירופה, ובמהלכם נחשף בארכיונים 
ברוסיה ובליטא תיעוד נרחב על 

מצבם ועל פועלם של יהודי רוסיה 
בזמן מלחמת 1812. בין המסמכים 
והתיקים שצולמו מצויות בקשות 

לעזרה כספית של יהודים שרכושם 
אבד במלחמה. בקשות מסוג זה 
נמסרו למוסד הוולונטרי 'אגודת 

מגני הנפגעים על ידי האויב בשנת 
1812', שהוקם אחרי המלחמה על 
ידי פקידים גבוהים של האימפריה 

הרוסית.
בין התעודות של אגודת מגני 

הנפגעים המצויות בארכיון 
הממלכתי להיסטוריה של רוסיה 
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בשיתוף הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי
מנבכי הארכיון

בסנט פטרבורג, נמצא מכתבה של 
שטערנא בת רבי לייב, אלמנתו 

של האדמו"ר, למושל הצבאי 
של ביילורוסיה, הנסיך אלכסנדר 

וויורטמברגסקי. המסמך נכתב 
כנראה על ידי פקיד מקומי, ונחתם 

על ידי בנה, רבי דובער מלובביץ'. 
המכתב השתמר סמוך לבקשתה 
של הרבנית מהאגודה, שחתומה 

על ידי חבר המועצה העירונית של 
לובביץ', ר' נוחים איתקין.

אין להפריז בחשיבותן של 
תעודות אלה. מלבד העדות שהן 

מספקות על אמידות חצרו של 
רבי שניאור זלמן - שישים אלף 

רובל על פי ערך הכסף באותן 
שנים שווים היום למעלה ממיליון 

דולר - ועל התפתחותה בשנים 
הראשונות להיווסדה, הן מהוות 

הוכחה לאותנטיות של התעודות 
שפרסם גינזבורג - שאין להן מקור 
בכתב יד - ומלמדות על מעורבותו 

של רבי שניאור זלמן בתעמולה 
אנטי בונפרטית ובארגון פעילות 
של סוכנים יהודים למען הצבא 
הרוסי. לפי המכתב העביר הרב 

לשלטונות הרוסיים מידע על 
היערכותו של הצבא של נפוליאון, 
מן הסתם באמצעות אנשי שלומו 
שהיו בשטח שמעבר לאזור הרוסי 

באותה עת.
בנימין לוקין

לכבוד
הוד רוממותו, השר הצבאי של 

פלך בילורוסיה, שר צבא הפרשים, 
הנסיך אלכסנדר וויורטמברגסקי

מאת
היהודייה שטערנא בת רבי ליב 
שניאירובה אלמנתו של אובר-רב 

[הרב הראשי] זלמן בן רבי ברוך 
שניאירוב

בקשה בכתב
בשנת 1812, בתקופת 

הפלישה של צבא האויב, בעלי 
וכלל משפחתי סבלו מחורבן 

ומהתרוששות, שארשה לעצמי 
להסביר להלן. בעלי ז"ל שניאירוב 

שכן בעיירה ליאדי [לאדי] נפת 
באבינוביצ'י, והיו לו חמישה בתים 

משלו וסחורה יקרה וכו'.
ראשית, מפקדי הצבא השתמשו 

בו כדי לאתר מקומות חנייה של 
צבאות האויב, ובשל הצלחותיו 
בעניין הזה הוא זכה לאות כבוד 

מטעם שר הצבא ניבירובסקי. שנית, 
כשהאויב התקרב לעיירה ליאדי, 

בעלי ז"ל, נתין נאמן של הקיסרות 
הרוסית שהתאווה להישאר 

במולדתו, העמיס על עשרים עגלות 
שכל אחת מהן רתומה לשני סוסים 

את כל רכושו וסחורותיו, וכמובן 
את משפחתו הענפה, ויצא לדרך. 

הוא עבר בערי רוסיה השונות, כפי 
שמעידה תעודת המעבר המצ"ב.
בדרכו בעקבות הצבא, מעבר 

לדברי המשי שאבדו בשל הקרב 
בעיר קראסנה, אבד לו גם כל שאר 

רכושו, ובחזרתו הוא החזיר את 
נשמתו לבורא. תקוותי היחידה 
הייתה שיישאר לי מקור מחיה 

בזכות חמשת הבתים שבבעלותי 
בליאדי. אולם לצערי מצאתי 

אותם שרופים על ידי האויב על כל 
תכולתם, ואני ומשפחתי נאלצים 

להיטלטל ממקום למקום.
הערך של רכושנו מוערך 

בשישים אלף רובל. דבר זה תואר 
בבקשתי לאגודת מגני הנפגעים 

על ידי האויב בשנת 1812, והועד 
על ידי בעל הפקידות (מרשל) של 

נפת בבינוביצ'י ובפסק דינו של בית 
המשפט הנפתי.

יביט כבוד הוד רוממותו אל 
גורלם האומלל של האלמנה 

העלובה ושל היתומים המשוועים 
לעזרה, ויכבד את השקדנות של 

בעלי ז"ל המפורסם בגבורה, ברוח 
נדיבה, בנאמנות למולדת, וגם 
כמורה הוראה בציבורנו. יישא 

את פניו, יפרוס את חסותו ויגיש 
את עזרתו הנדיבה למען רכושנו 

שנגזל כולו על ידי האויב, ויציג את 
העדויות הנ"ל ואת בקשתי לאגודת 

מגני הנפגעים.
היות שאמי אינה שולטת 

במלאכת הכתיבה, אני, בנה דובער, 
רבה של העיר ליובביץ, חותם 

במקומה בשפה יהודית.
[בעברית:] נאום דובער באאמו"ר 

הגאון מוהר"ר שניאור זלמן ז"ל 
נ"ע, שניאוריו רב דלובאויץ והאוייז 

[נפה] עד

הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי            
  (http://sites.huji.ac.il/archives)

עוסק בהצלה, בשיחזור ובשימור של 
תיעוד היסטורי של העם היהודי על כל 

תפוצותיו, מימי הביניים ועד ימינו
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או פנו אלינו בדואר 
 האלקטרוני

אצלנו לכסף שלך יש גם
ערך היסטורי!

הצטרף עוד היום למשפחת מנויי

התקשרו עוד היום לקבלת גיליון התרשמות 
חינם:

±∂

≥∞

¥∂

תוכן העניינים

 ÂÓ ±∞  ‰È¯ÂËÒÈ‰ ÌÈ¯·„Ó ¥

 ÌÈÓÈ· ±¥  ‰Ê‰ ÔÓÊ· ±≤  „ÂÁ‰

                 ‰ÏÂ‚Ò ¯ π≤  ¯Â‡ Â‡¯ ∏∑  Ì‰‰

Â„ÈÁÂ ÌÈˆ· π∂

נשים יהודיות ממזרח אירופה, נערות צעירות וילדים 
'בלתי חוקיים' שהגיעו לגרמניה בראשית המאה 

העשרים חבים את חייהם וכבודם לאישה אחת, רווקה 
דתית ופמיניסטית, שהפנתה את כשרונותיה הרבים 

כדי לתת להם תמיכה. הסיפור המופלא של ברטה 
פפנהיים, או אם תרצו 'אנה או' | חנן חריף

אב תש"ע | יולי 2010
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שבתי צבי ונתן העזתי חוללו בלבה 
של האימפריה העות'מאנית רעידת 
אדמה רוחנית לאומית ששינתה את 
ההיסטוריה. מסע בעקבות השיגעון | 

יהודה יפרח 

 Ì· ÏÂÒÈÁ
‰ÏÏ‡

הקהילה היהודית המשגשגת של 
נאות המדבר בערב נמחקה בסדרה 

של מלחמות שכפה עליה מוחמד. 
מה שנותר הוא אגדות | חגי מזוז

‰ÈˆÂ ·‰‡ μ∏
רב יהודי מכרתים בחר 
לעסוק דווקא בתולדות 

הסולטנים ובתפארתה של עיר 
הגונדוליירים | עשהאל אבלמן

ÌÈ‰ Â¯È‚ ∂∂
עזרא, מכונן 'הכנסת הגדולה' 

של ראשית ימי בית שני, 
התמודד עם משבר חברתי 

לאומי | יעקב מדן


אריה מורגנשטרן מצא חוסרים תמוהים בספר 

החדש על ירושלים בתקופה העות'מאנית | זאב 
שביידל על תאולוגיית השואה של דוד הלבני | יעל 

אברהם על רומן מינורי מראשית הפשיזם האיטלקי 
שמואל פאוסט על גבורה אוקראינית במגרש 

הכדורגל נוכח הכיבוש הנאצי

 ÁÒÂ ÏÂ‚È¯ π∞
„¢·Á

מן הארכיון: מסמך שכתבה אשתו 
של האדמו"ר הזקן חושף טפח 

מהעושר ומהנאמנות לצאר של 
החצר הצעירה 


