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כמידי שנה בשנה, גם ביום חמישי הקרוב נר ראשון 
בע"ה  יעמוד  הי"ו  כהן  פנחס  ר'  כשהרה"ח  חנוכה  של 
בביתו ברחובות אל מול פני המנורה ויברך בהתרגשות 
ברכת "שעשה ניסים", הוא יפליג מיד בזיכרונותיו ויגיע 
ל'בימים ההם' שלפני שמונים שנה ימי צר ומצוק כש־

חייו עמדו לו מנגד בכל רגע-ורגע.
הגדול  הפלא  בנס  בוודאי  ייזכר  הוא  הכל  לפני 
שאירע שם בצעדת המוות, לאחר שלושה ימים בהם 
לא הגיע טיפת מים לפיהם כשהלכו מאות ק"מ תחת 
מרן  כ"ק  של  קריאתו  לאור  ולפתע  הקופחת,  השמש 
בעל ה'שפע חיים' זי"ע מצאנז שהיה עמם שם בעמק 
הבכא, מצאו לפתע אדמה רוויה במים והיה להם נפשם 

לשלל. 
בכל שנה ושנה ולא רק בחנוכה לא שוכח ר' פנחס 
כמלך  הסדר  לליל  מסב  כשהוא  גם  ימים,  אותם  את 
החסדים  על  מספר  הוא  הברוכים  צאצאיו  עם  בגדוד 
והניסים הגדולים שעשה עמו השי"ת עוד בהיותו ילד 
ועד  ההונגרית  טוקאי  שבמחוז  ליסקא  בעיירה  קטן 
להיום הזה כשהוא מנהל רשת שיעורי תורה מפוארים 
בבית הכנסת הגדול בשיכון פא"י ברחובות, מקום שמ־
סר נפשו להקמתו כל הימים.                                                                                                                 
מחוז טוקאי שבצפון-מזרח הונגריה, סמוך לגבול 
סלובקיה, נודע פעמיים: ביינותיו המהוללים בכל רחבי 
העולם - יין לבן בעל ארומה מיוחדת שיהודים רבים 
עסקו בהכנתו ובשיווקו, אולם יותר מכל נודע כערש 
לי־ וגם  קרעסטיר,  איעהל,  קאליב,  הונגריה.  חסידות 

סקא.
בקיש־ פנחס  ר'  שיחנו  איש  נולד  תרפ"ח  בשנת 
הג־ לעיר  אביו  עקר  כשבגר,  צמוד.  קטן  כפר  נוואלד, 

בזכות  בהונגריה  לתהילה  שהתפרסמה  ליסקא,  דולה 
ה'אך פרי תבואה', הרה"ק רבי צבי הירש מליסקא זי"ע, 
מגדולי צדיקי הונגריה וכל גלילותיה. שמשו ותלמידו 

המפורסם היה הרה"ק רבי ישעיל'ה מקרעסטיר זי"ע.

ערש החסידות בהונגריה
ליסקא מפורסמת היתה לעיר ואם בהונגריה וחסי־

דים ואנשי מעשה היו נוהרים מכל הגלילות להסתופף 
בצילו של האי צדיק וקדוש. 

אביו של הרבי מליסקא רבי אהרן פרישמן וזוגתו 
התפללו בדמעות לזכות בבנים תלמידי חכמים עוסקים 
בתורה ובמצוות ולאחר שאחדים מצדיקי הדור ברכו 
אותם שיזכו לבן שיאיר את העולם בחסידותו נולד בנם 

'צבי הירש'.
נהגה  אמו  שנה  עשרה  כשלוש  במשך  כי  מסופר 
להתעורר בחצות לילה, לבכות על צער השכינה וחו־

רבן בית-המקדש ובדמעות שזלגו מעיניה ללא הפוגה 
לרחוץ את מצחו.

בהיותו בגיל שמונה התייתם מאביו. ימים ולילות 
"חושן  כל  את  פה  בעל  ידע  התורה,  לימוד  על  שקד 
משפט" ו"קצות החושן" ובגיל צעיר התפרסם כעילוי. 
כאשר רצה ללמוד את חכמת הקבלה פרש במשך אר־
בעים יום מכל הנאות העולם וכעבור  יום נרדם בליל 
שבת קודש מרוב חולשה. בכדי להינצל מגזירת הגיוס 
לצבא החליף את שם משפחתו מ'פרישמאן' ל'פרידמן'.
לאחר פטירת מורו ורבו המובהק הרה"ק ה'ישמח 
משה' בכ"ח תמוז תר"א סרב לבקשות להנהיג את הח־

סידים, אולם ההפצרות הלכו וגברו ולאחר שהתייעץ 
עם צדיקי דורו, ביניהם הרה"ק מרוזין, הרה"ק מפרמי־

שלאן החל לכהן כאדמו"ר הראשון לחסידות ליסקא.
השגתי  לא  'מעולם  אומר  היה  מליסקא  הרה"ק 
גבול אחרים. חנותי נפתחה ברחוב שלא היו בו חנויות 
אצל  למדו  שלא  נערים  עם  ולמדתי  יהודים  בבעלות 
מלמד. בשכר זה נעשיתי רב בליסקא שלא היה בה רב 
אדמו"ר  בו  היה  שלא  במקום  אדמו"ר  נעשיתי  ועתה 

לפני'. 
ובהשפעתו  החסידות  דרכי  להפצת  רבות  פעל 
שרוצה  מי  כי  לומר  נהג  בהונגריה.  החסידים  התרבו 

להיות רב צריך קודם להשליך מעליו את העולם הזה 
ורק אחר כך יכול להיות שיהיה לו עולם הזה יותר ומי 
את  גם  מעליו  להשליך  צריך  אדמו"ר  להיות  שרוצה 
העולם הבא ורק אחר כך יכול להיות שיהיה לו יותר 

עולם הבא.
התפרסם כצדיק הגוזר והקדוש ברוך הוא מקיים 
את דבריו ואלפי חסידים ופשוטי עם מרחבי אירופה 
באו לחזות בעבודת קודשו ולבקש את ברכתו. עם זאת 
כשהעניין  גם  צדיקים  בחצרות  לבקר  במנהגו  המשיך 
היה כרוך במסעות ארוכים ולכל אורך הדרך נזהר שלא 
לעיר  נסע  מקובל  שנה  כל  אחרים.  לטובת  להזדקק 
אוהעל ביום ההילולא של רבו ה'ישמח משה' להתפלל 
על קברו וזכה לראותו בהקיץ. אהב כל יהודי וכאשר 
התפלל  הדור  על  צער  להתרחש  עתיד  כי  הרגיש 

שהייסורים יגיעו אליו ולא על הדור. 
ביתו היה דל, ריצפת ביתו אדמה חשופה ואפילו 
קורות עץ לכסות את אדמת הבית לא נמצאו והסביר 
כי עושה זאת בכדי שלא להרגיל את צאצאיו להוציא 
הון על צרכי מותרות. חילק סכומי כסף עצומים לעניים 
ונזקקים והרבנית טרחה מבוקר עד ערב להכין מאכלים 

לאביונים רבים.
שב־ בצדיקים  שידבקו  מצאצאיו  ביקש  בצוואתו 

דורם ולפחות פעם אחת בשנה יגיעו אליהם לשבת או 
יום טוב כי בדור הזה זהו יסוד גדול לתורה ולעבודה, 
שיפרישו מעשר מכל ריווח שיגיע להם, שיתנו צדקה 

ובפרט מזונות לעניים ושידליקו נר שמן עבור נשמתו.
בשנת תרל"ד חלה וכאשר השתוקק ללכת למקוה 
נקיים  בגדים  ביקש  הצהריים  בשעות  לו,  הניחו  לא 
בכורי  הפסוק "ראשית  את  ביאר  ביתו.  בני  את  ובירך 
והראשית  לראשית  לב  לשים  שצריך  ואמר  אדמתך" 
לנו'.  מחל  לנו,  'סלח  ואמר  לשתות  ביקש  אמונה.  היא 
טוב,  בגימטרייה  'אגוז  ואמר  אגוז  אכל  ערב  לקראת 
ביקש להדליק נרות, ליטף את פאותיו, הרים ידיו, סגר 

את עיניו והשיב את נשמתו ליוצרה.

נס לי שעשה
כמדי שנה בשנה, גם בחנוכה תשפ"א יברך הרה"ח ר' פנחס כהן הי"ו מרחובות בהתרגשות 'שעשה ניסים' 
של  המופלא  המים  לנס  ראיה  עד  היה  שם  לדכאו  מוורשה  המוות  מצעד  שחל  ימים  לאותם  באחת  ויחזור 
|| כאן הוא יספר גם על העיירה ליסקא שהיתה ערש החסידות בהונגריה  הרבי ה'שפע חיים' מצאנז זי"ע 
וגלילותיה בזכות הצדיקים לבית ליסקא שר' פנחס התגורר סמוך לביתם ואצר בנשמתו את הליכות קדשם 

הרה"ח ר' פנחס כהן הי"ו 
ליסקא-רחובות

בצילם חמדתי וישבתי
כ"ק מרן אדמו"ר רבי צבי 
הערשל פרידמאן זצוק"ל 
הי"ד מליסקא ממשיך דרך 
אבותיו הק' לבית ליסקא שזכיתי 
לחסות בצלו ואף התגוררתי 
בסמוך לחצר קדשו || כ"ק מרן 
אדמו"ר בעל ה'שפע חיים' 
מצאנז זצוק"ל שהחיה את 
נשמותינו בוורשה ובדאכו || כ"ק 
מרן אדמו"ר רבי דוד משה 
מקרעטשיף זצוק"ל שעודד 
אותנו בכל מאודו להפריח את 
השממה הרוחנית בעיר רחובות 

ר' צבי הירש מליסקא זצ"ל ליסקא ציון הטל חיים אביו של האדמור ר צבי 
הערשל מליסקא

ר' צבי הירש מליסקא זצ"לציון הרהק מליסקא ליסקא הטל חיים אביו של האדמור ר צבי  ציון
הערשל מליסקא

ציון הרהק מליסקא
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התגורר על יד הרבי
הרה"ק מליסקא הותיר אחריו שני חתנים כ"ק האדמו"ר רבי חיים פרידלנדר 
ורבי יוזפא גולדברגר. את מקומו באדמו"רות מילא חתנו רבי כ"ק האדמו"ר חיים 
פרידלנדר, מחבר הספר "טל חיים" על התורה וספר "טל חיים וברכה". את מקו־

מו מילא בנו כ"ק האדמו"ר רבי צבי הערשל זצ"ל. שלפני התמנותו שימש כרב 
במאד ובגאבה, וחיבר ספרים רבים על כל חלקי התורה.

איש שיחנו ר' פנחס כהן הי"ו היה בליסקא בתקופת כהונתו של האדמו"ר 
רבי צבי הערשל זצ"ל, והתגורר לא הרחק מבית הרבי וחצר הקודש, ועד היום 
זוכר הוא את אותם ימים נעלים ומרוממים שלמרבה הכאב והתוגה הם לא נמשכו 

זמן רב מידי. 
לשעה ארוכה של קורת רוח זכינו בשיחתנו עם ר' פנחס, לשוחח עמו כמוהו 
לחוש את משק ההיסטוריה. לפני השואה כ"שהעולם עוד היה עולם". השואה 
לדורות  אנו  דורנו  בן  המחברת  חוליה  הוא  פנחס  ר'  התקומה.  ודור  האיומה, 
הקודמים. איש אשר דורות ראו עיניו. ראה עולם בניינו לפני השואה האיומה, 
ראה עולמו בחורבנו וראה עולם בבניינו, התנער מאפרות לקומם מוסדי ארץ, 
אחז באמות הבניין של רחובות החרדית, וגם עתה לעת זקנה ושיבה לאורך ימים 
ושנים טובות לא נטש, וכל שיעור שהוא מצליח להקים בשיכון פא"י בעיר, מהווה 

בידו את הנקמה הגדולה ביותר בצורר הנאצי שביקש לאבד את הכל.
ר' פנחס ניחון בזיכרון פנומנלי ולכן ההיסטוריה שעומדת מאחוריו מרתקת 
יותר, אך תחילה וראש לקראת ימי החנוכה בהם זוכרים גם את הניסים האישיים 
ביקשנו ממנו לנסות ככל שאפשר לדלג על ימי הבראשית ואף על חלק מקורותיו 
בשנות הרעה, ולספר דווקא על אותו נס המים המופלא שאמנם כבר נודע לעול־

מים, אך כששומעים זאת מהשרידים הבודדים שהיו שם ועוד עמנו היום לאורך 
ימים ושנים טובות, הרי שיש לכך חשיבות מיוחדת. 

אולם בכל זאת בכדי לתת את הרקע הנדרש מקדים ר' פנחס ומספר על 
ליסקא העיירה הודה והדרה ועל ימי עוניה. 

מספר ר' פנחס: "אכן בתקופתי שימש נכדו של ה'אך פרי תבואה', כ"ק רבי 
הערשל פרידלנדר הי"ד, קדוש וגאון בתורה, כרבה של ליסקא. גרנו לא הרחק 
החסידות  מעוז  אז  גם  הייתה  ליסקא  המיוחדת.  דמותו  את  זוכר  ואני  מביתו, 
והפרנסה  בעיר  חנות  הייתה  לאבי  הרבי.  לחצר  נהרו  המדינה  ומכל  ההונגרית 
רווחה. המשפחה שגשגה ופרחה, וגם כשפרצה מלחמת העולם השנייה היא לא 

הפריעה להמשך החיים בעיר".

איש לא האמין ושיער
בעוד הכול זורם כסדרו ביקשו תושבי ליסקא להדחיק את העובדות. מעבר 
לגבול נרצחו רבבות יהודים, ולהם לא היה מושג. "היו שמועות. פליטים שברחו 
מפולין חצו את סלובקיה, הגיעו אלינו וסיפרו על המתחולל, אבל לא האמינו 
להם. גם בהונגריה הרימה האנטישמיות ראש, יהודים נשלחו למחנות עבודה 
כה  להשמדה  תכניות  שקיימות  שיער  לא  איש  אבל  מפלים,  חוקים  ונחקקו 

מסיבית".
ביום הכיבוש הגרמני את הונגריה, בשנת תש"ד, הוא שהה עם סבתו בכפר 
ליד אויהל. "לקראת פורים של אותה שנה רציתי לחזור הביתה, ואז ראינו טורי 
חיילים וטנקים גרמניים עוברים בדרכם לאויהל. ניסיתי למצוא אמצעי תחבורה, 
אבל זה היה בלתי אפשרי. הגרמנים לא התירו לאיש לעבור, וכך נשארתי עם 
סבתא כשאנחנו מודאגים לגורל ההורים. לאחר חודש, בפסח שעדיין לא היה 
ברור איך נערוך אותו, הגיעו גרמנים ליישוב, הכריזו שעל כל היהודים להתכנס 
עם מספר חפצים בסיסיים והצעידו את כולנו לאויהל, שהפך לגטו המרכזי בא־

זור. אחרי זמן רב פגשתי את אבי ואימי, ושמחנו שמחה גדולה".
ועדיין לא הכירו יהודי הונגריה בכך שהגטו אינו אלא הכנה לקראת הבאות. 
"גם הרבי שלנו, הרבי מליסקא הי"ד, שהה בגטו. בנו רבי חיים, איש מיוחד ומעשי, 
התגורר בבודפסט. יום אחד ראינו חיילים הונגרים בשער. הם ביקשו להוציא את 
הרבי. הבן מבודפסט שיחד קצין הונגרי כדי שיציל אותו. אבל הרבי סירב לצאת. 
הוא אמר שהוא לא מוכן לנטוש את בני קהילתו, ובאשר יילכו - יילך. בסופו של 

דבר, הוא נלקח לאושוויץ ונספה".
הגרמנים לא בזבזו זמן. המלחמה עמדה להסתיים, והם הזדרזו. בחג השבו־
עות, זמן מועט לאחר סגירת הגטו, הועלו היהודים על קרונות בקר והובלו במסע 

ארוך אל עבר הגיהינום. 
מספר ר' פנחס: "הלם. פתאום הגענו למקום הנורא הזה, עם ארובות הע־
שן הגבוהות, הכלבים הנובחים והקלגסים שמכים כל מי שמתמהמה. באנו 18

נפשות: אני, אחיי ואחיותיי, הוריי וסבתי, והועמדנו על הרציף. מנגלה מצביע 

ימינה ושמאלה, ואמי, כל אחיותיי ומרבית בני המשפחה נשלחו למשרפות מיד. 
הייתי בן 16, ויחד עם אחי הקטן ממני בשנה ואבי הופנינו ימינה. לא חשבנו שזו 

תחילתה של תופת".
בגטו אוהעל היינו עד ערב חג השבועות. ביום זה העלו אותנו לרכבות, וב־

ליל חג השבועות הגעתי לאושוויץ. הצורר מנגלה ימ"ש הפריד בין המבוגרים 
לצעירים. נאמר לנו כי המבוגרים נשלחים למחנות מגורים, והצעירים נשלחים 
לעבודה. כמובן, אז עדיין לא ידעתי מה זה אושוויץ, בעיקר אני, היות ששהיתי 
גטו  הריסות  את  לפנות  לוורשא,  הובלתי  מאושוויץ  בלבד.  ימים  שלושה  שם 

וורשא שנחרב עד היסוד.

בגטו וורשה 
השרידים,  של  ההתקוממות  אחרי  יהודים.  נותרו  לא  כבר  וורשא  בגטו 
שנכשלה בחג הפסח בשנה הקודמת תש"ג, חיסלו הנאצים ימ"ש את השארית 
האחרונה של הקהילה היהודית הגדולה ביותר באירופה, והיא נשארה כחפ־
צם  'יודענריין'. באכזריותם כי רבה, ניסו הצוררים לסחוט ולנצל כל שארית 
כוח עבודה יהודי שעוד נותרה אי שם כדי לעבוד באיסוף הביזה והשלל רב 
הערך ובפירוק הריסות הבתים, כדי שיוכלו למכור את חומרי הבניין והברזל 

לקבלנים פולניים.
לצורך זה גייסו כשלושים אלף יהודים, ומהם שרדו והגיעו לדכאו כע־

בור חודשיים לא יותר מאלפיים נפש, וביניהם כ"ק מרן אדמו"ר השפע חיים 
זי"ע מצאנז ויבדלחט"א איש שיחנו ר' פינחס הי"ו.

מיוחדים  ריכוז  מחנות  בשני  הכפייה  עובדי  שוכנו  לוורשא  בבואם 
שהוקמו והוכנו בעבורם. בכל מחנה חולקו האסירים לקבוצות של אלפיים 
איש כל אחת. כל קבוצה שוכנה ב'בלוק' נפרד, ובו ישנו על גבי דרגשי עץ 
תלת-קומתיים. מהבלוקים יצאנו רגלי בכל יום לעבודת פרך בעיר, שנמ־

שכה מעלות השחר עד הלילה תחת פיקוח הדוק של חיות הטרף גרמניות 
ושל מלאכי חבלה נוספים מקרב המקומיים.

יום אחד הוחלט במפקדה הגבוהה לחסל את מחנה הריכוז הארעי. הרו־
סים כבר היו קרובים, ועד מהרה ריכזו את היהודים בלב חורשה מרוחקת 
בפאתי העיר וורשא, ביניהם היו, כמובן, הרבי זי"ע וכן איש שיחנו. בורות 
והרוצחים  הבורות,  אל  להיכנס  הצטוו  היהודים  פניהם.  את  קיבלו  כרויים 
ולפתע,  ישראל".  "שמע  זועקים  כשכולם  הירייה  מכונות  את  הכינו  כבר 
ברגע האחרון עצרה מכונית הדורה בחריקת בלמים, ונהגה הודיע כי קיבל 
הוראה דחופה מהמפקדה המרכזית בברלין לעכב את החיסול היות שנודע 
להם על צורך בידיים עובדות במחנה דכאו שבגרמניה. כך חזרו הנידונים 

למוות - לחיים...
אבל אם סברו היהודים שניצלו ממוות, הרי שבמסע הזוועות הזה גילו 

שיש דברים גרועים יותר מהמוות עצמו.

נס המים  
ראו  האס.אס.  קלגסי  נוראה.  באכזריות  התנהל  לדכאו  מוורשא  המסע 
במבצע ההעברה הזדמנות נוספת להתעלל ביהודים ולתת פורקן ליצריהם 
מפולין  רגלי  במרוץ  האומללים  עשו  הניכר  חלקו  שאת  המסע,  האפלים. 
לגרמניה(!) הפך למסע של עינויי תופת והמתה אטית. אלפי יהודים נפחו 
את נשמתם במצעד הנורא הזה או במחנק הקרונות על מסילת הברזל, על 

אם הדרך מוורשא לדכאו.
קרוב למאה ועשרים ק"מ נאלצו האסירים לעשות את דרכם רגלי. לא 
כשהקלגסים  כושלת,  ובמרוצה  בדהרה  אם  כי  רגילים,  אדם  כבני  בהליכה 
הסדיסטיים נוגשים ומאיצים בהם ללא הרף בעזרת מגלבים ומוטות ברזל, 

לרוץ ולהתקדם, לרוץ מהר, כאילו היה זה עדר של בעלי חיים.
הדרכים  אבק  הצועדים.  ראש  על  הכתה  השמש  הקיץ.  אמצע  זה  היה 
דבק בפיהם. ברי המזל הצליחו לתלוש עלי שיח ירוקים ללא שהשומרים 
יבחינו בהם, מצצו אותם עד לשדם וחשו מאושרים. "בתחילת הדרך ניתנה 
לנו מנת מליחים", אומר כהן. "אבי החליט שעדיף לא לאכול אותם מיד, אלא 
את  חתכו  שלנו,  באוצר  הבחינו  אסירים  כמה  אבל  להמשך,  אותם  לשמור 
ייסורים  שעברו  אנשים  להאשים  קשה  התכולה.  את  וגנבו  מאחור  התרמיל 
כאלה, ולמעשה המליחים רק הגבירו את הצימאון - ומים לא היו לנו. רצנו 35

קילומטר ללא הפסקה וללא טיפת נוזלים".
בליל שבת חזון עצרה השיירה ללינה בשדה הפתוח, אך בבוקר העירו אותה 
וצעידה.  מסדר  מסומרים.  ממגפיים  בעיטה  ספגו  לישון  המבכרים  באכזריות. 
למחרת, תשעה באב נדחה, הצימאון גבר והגרמנים הפליאו במכותיהם, השתו־

ללו וירו. "אבי חיזק אותי בשארית הכוחות. כל מה שרצינו היה מים. מעט מים 
להרטיב את הלשון. עברנו ליד נהר, אך מי שהעז להתקרב אליו נורה".

על  "נפלתי  שתייה.  וללא  מזון  ללא  בשדה,  עצירה  שוב  הערב.  ירד  שוב 
האדמה כשלפתע התעוררה תכונה. יצאה קריאה: 'הרבי אמר לחפור'. מה היה 
לנו? כף וקערה. זה היה כל רכושנו עלי אדמות. כף וקערה שבאמצעותם חילקו 
אוכל דלוח מדי פעם. אנשים נטלו את הכף, חפרו לעומק, הוציאו עפר לח, הניחו 
בבגד וסחטו מים אל הקערה. ייתכן שנהר או אגם קרוב לחלח את האזור, והרבי 
בחוכמתו וקדושתו חזה זאת. הנאצים הבחינו ברעש, הביטו בנו בתימהון אך לא 
עשו דבר. משכו בכתפיים, גיחכו ולא הפריעו לנו. זה נתן לנו חיים. לולא אותו 

לילה אין ספק שהיה בלתי אפשרי להמשיך".
בינתיים התעוררו הנאצים וחזו במתרחש בתימהון. אתמול, כאשר עברו ליד 
נהר, ירו למוות בכל מי שהתקרב אל הנהר, והנה, על אפם ועל חמתם, היהודים 
שותים! הקצינים שהובהלו אל המקום משכו בכתפיהם והסתלקו בבושת פנים... 
אחרי ששתיתי והתחלתי לברר מי נתן את ההוראה לחפור, שמעתי שהיה זה 
הרבי שהורה כן לסמוכים אליו והפציר בהם לעשות זאת, ומשם עברה הרינה 

לכל המחנה.

הגיטו בחורבנו

גטו ורשא תש"ב

צעדת ממוות לדאכו
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