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כפי שכבר סיפר בפרק הקודם, בשנת תרפ"ח 
נולד ר' פנחס כהן בקישנוואלד, כפר קטן צמוד במ־
חוז טוקאי. כשבגר עקר אביו לעיר הגדולה ליסקא, 
פרי  ה'אך  בזכות  בהונגריה  לתהילה  שהתפרסמה 
מליסקא,  פרידמן  הירש  צבי  רבי  הרה"ק  תבואה', 
הונגריה.  צדיקי  ומגדולי  משה'  ה'ישמח  מתלמידי 
ישעי'ה  רבי  הגה"ק  היה  המפורסם  ותלמידו  שמשו 
קרעסטיר,  העיר  של  כרבה  ששימש  קרעסטירער, 

אף היא קרובה לטוקאי.
לאחר שבשבוע שעבר דילג ר' פנחס על קורותיו 
בליסקא עירו כדי לספר על נס גילוי המים המופלא 
ומתאר  נעוריו  לימי  חוזר  עתה  ראייה,  עד  היה  לו 
את ההוויה בעיירה שהייתה מלאה בחסידים ואנשי 
מעשה לצד יהודים תמימים שיראת ה' חפפה עליהם 
כל היום. איש שיחנו מעניק לנו הפעם הצצה ותיאור 
צבעוני מדויק מרתק על חיי היומיום בעיירה יהודית 

הונגרית טיפוסית בזמנים שהעולם עוד היה עולם.
מספר ר' פנחס: "שנות ילדותי הראשונות עברו 
עליי ברחביה המוריקים והשלווים של צפון הונגריה. 
כשאך התחתנו הוריי הם עברו לגור בבית ה'שווער', 
הוריה של אמי, כנהוג באותם ימים. בהיותו סמוך על 
שולחן חותנו יכול היה אבי להתפנות ללימוד התורה 
הקדושה ולהסיר מעליו את עול הפרנסה. הוריי גרו 
בכפר קטן בצפון הונגריה, שם נולדתי בשנת תרפ"ח. 
חדשה.  לדרך  הוריי  יצאו  מכן  לאחר  "כשנתיים 
הם פנו לכפר קטן אחר ושם השתקעו. בבית הקטן 
והחנות  היות  אולם  כל-בו.  חנות  גם  פתחו  ששכרו 
לא הצליחה ומספר הלקוחות היה דל, נאלצו הוריי 

להמשיך ולנדוד בחפשם אחר פרנסה יציבה יותר.
"הם המשיכו לכפר נוסף, גם כאן ניסה אבי את 
מזלו ופתח חנות. מכפר זה יש לי אי-אלו זיכרונות, 
שהרי הייתי כבר כבן ארבע כאשר הגענו אליו. אחד 
מאיר.  אברהם  הקטן,  אחי  של  הינו  מזיכרונותיי 
בשבת  ארבע.  בן  מאיר  אברהם  היה  עת  באותה 
גילינו לפתע שאברהם מאיר הקטן נעלם. חיפשנו 
אותו בכל מקום אך ללא הועיל - כאילו בלעה אותו 
האדמה. אמא, כמובן, נבהלה מאוד וחרדה לגורלו. 
'מי יודע היכן הילד?', חשבה בבעתה. בהלתה הד־

ביקה את כל יהודי הכפר. כל מתפללי בית הכנסת 
יצאו לחיפושים אחר הילד האבוד. השדות היו כה 
רחבים... הצמחייה גבוהת קומה... קשה היה לדעת 
היכן לחפש את הפעוט. בסופו של דבר נמצא אחי 
ואינו  ושלם  בריא  כשהוא  הגדול  הנהר  שפת  על 

למראה  השתומם  הוא  שיצר.  למהומה  כלל  מודע 
עשרות היהודים שפסעו בבגדי השבת שלהם במ־

רחבי הכפר בחפשם אחריו.
"לא אשכח כשבאחת השבתות לא הגיע אחד 
מיהודי הכפר לתפילה. בקהילה כה קטנה היה חס־

רונו של כל אחד מהמתפללים מורגש ביותר. כולם 
תמהו: מדוע לא הגיע היהודי לתפילה? 'ודאי הוא 
'נלך כולנו לבקר  חולה', אמר רב הקהילה בדאגה, 
אותו'. וכך, לאחר תפילת השבת פנו כל יהודי הכפר 
הגיעו  הם  חולים.  ביקור  מצוות  לקיים  אחד  כאיש 
לבית היהודי והופתעו ביותר כאשר לדאבון לב גילו 
לקוחות  את  ומשרת  ושלם  בריא  היהודי  את  ר"ל 
חנותו. לדבר כזה לא ציפה איש. אף יהודי מבין יהודי 
הכפר לא פתח את חנותו בשבת. גם היהודי הופתע 
הכפר  שיהודי  גילה  כאשר  המעטה,  בלשון  מאוד, 
כולם הגיעו לבקרו. פניו החווירו והאדימו חליפות, 

כאשר ניסה לגמגם אי-אלו תירוצים... 
"אך גם בכפר זה לא האירה ההצלחה פניה אל 
הוריי. הכפר היה קטן מאוד והקונים מעטים. באותה 
עת היינו כבר משפחה שמנתה שישה ילדים. עם רי־
בוי הילדים גדלו גם ההוצאות... שוב החליטו ההורים 
להרים את מקל הנדודים ולתור אחר פרנסתם. אלא 
שאחי הגדול למד בכיתה א'. רק שבועיים ימים נותרו 
עד לסיום שנת הלימודים. לכן החליטו הוריי שאמי 
את  אחי  שיסיים  עד  בכפר  יישארו  הילדים  ושאר 
ונכין  לפניהם  לדרך  נצא  ואני  אבא  ואילו  לימודיו, 

עבורם את ביתנו הבא. 

מתיישבים בליסקא
ואת  הריהוט  את  העמסנו  נעים  אביב  "ביום 
רהיטים,  ששכרנו.  עגלות  שתי  על  חפצינו  שלל 
בגדים, סירים ושמיכות נערמו בערמה. כאשר היו 
לדרך.  סוף  סוף  יצאנו  לעייפה  עמוסות  העגלות 
אבי מורי ואני נפרדנו משאר בני המשפחה ושמנו 
ליסקא.  העיירה  אבי,  של  הולדתו  לעיירת  פעמינו 
הנסיעה הייתה ארוכה מאוד והזמן חלף בעצלתיים. 
עם העגלה חצינו את נהר הבודרוג השוצף. הסוסים 
היו יגעים מן ההליכה הממושכת והתנהלו באטיות. 
השמש כבר שקעה ונעלמה לה. המשכנו בדרכנו גם 
שלמים  ולילה  יום  הדרך.  את  החושך  כבש  כאשר 

ארכה הנסיעה. 
ראשונות  שמש  קרני  כאשר  בדיוק  "לבסוף, 
של  ביתם  ליד  עצרנו  לעיירה.  הגענו  להגיח  החלו 
סבי וסבתי, ואבי מורי בישר להם על הגעתנו. חלון 
עם  עמדתי  שבו  לרחוב  פנה  סבי  של  השינה  חדר 
פנחס',  'בוא  הגדול:  החלון  את  פתח  סבי  העגלות. 
אמר לי, 'היכנס למיטה ותישן קצת'. הציע לי. למ־
רות שהייתי רק בן שש ותשוש מן המסע הארוך, לא 
הזנחתי את תפקידי החשוב: עזרה לאבי בשמירה 
על הציוד. 'לא. תודה', עניתי לסבי. 'אני חייב לשמור 

על הציוד שבעגלה'.
הבית  ימים.  מספר  לאחר  הגיעו  ואחיי  "אמי 
החדש שאותו שכרנו בעיירה היה קטנטן, בן חדר 
וחצי בלבד. בחזית הבית שוב פתחנו חנות. בנוסף 
המטבח  תקרת  קטן.  מטבח  גם  היה  וחצי  לחדר 
הייתה פתוחה ובמטבח עמד תנור לאפייה ובישול 
תלינו  שבמטבח  הארובה  על  ארובה.  יצאה  וממנו 
לעשן  כדי  ושחטנו  שפיטמנו  האווזים  חלקי  את 
בחורף,  ואילו  במטבח  התנור  עמד  בקיץ  אותם. 
כאשר האוויר היה מצטנן, העברנו את התנור לח־

דר שבו ישנו על מנת שיחמם את החדר הקר. קל 
לדמיין כמה צפוף היה הבית הקטן שבו התגוררה 
משפחה בת שמונה נפשות... לבית לא הייתה חצר 
והחלונות פנו לסמטה שבה עברו העוברים ושבים. 
שביבי מידע חשובים היו מגיעים אלינו היישר מן 

החלונות...
"העיירה כולה הייתה בנויה כרחוב אחד ארוך 
זה  מרחוב  קילומטרים.  מספר  פני  על  הנמשך 
הסתעפו רחובות קטנים יותר שירדו לכיוון הנהר. 
בחורף היה הנהר קופא, כך שממש יכולנו ללכת על 
שכבת הקרח שהתעבתה עליו. כאשר היו השלגים 

מיין שטעטעלע ליסקא
בפרק הקודם דילג ר' פנחס על קורותיו בליסקא עירו כדי לספר על נס גילוי המים המופלא לו היה 
עד ראייה || עתה חוזר ר' פנחס לימי נעוריו ומתאר את ההוויה בעיירה שהייתה מלאה בחסידים ואנשי 
מעשה לצד יהודים תמימים שיראת ה' חפפה עליהם כל היום || איש שיחנו מעניק לנו הצצה ותיאור 

צבעוני מדויק מרתק על חיי היומיום בעיירה יהודית הונגרית טיפוסית בזמנים ההם

כתבה 
שניה 
בסדרה

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 
שעודד אותנו בכל  זצוק"ל
מאודו להפריח את השממה 
הרוחנית בעיר רחובות 

מכתב קודש מהאך פרי תבואה

נו  וא ושלם  א  בר כשהוא  הגדול  הנהר  שפת  תנו הבא. על  ם עבורם את ב ו השלג ו. כאשר ה שכבת הקרח שהתעבתה על
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מפשירים היה הנהר גואה ועולה על גדותיו. כל בתי העיירה שהיו סמוכים 
לנהר הוצפו במים. אנו גרנו ליד הרחוב הראשי, בחלק התחתון יותר, ואילו 
סבי וסבתי גרו במעלה הרחוב. בין הבית שלנו לביתם של סבי וסבתי עברה 

דרך תלולה מאוד.
"העיירה מנתה כמעט עשרת אלפים איש, מתוכם כשמונים משפחות 
הח־ הרבי  בשל  ליסקא  שלנו  העיירה  התפרסמה  היהודי  בעולם  יהודיות. 

שוב שגר בה, כ"ק האדמו"ר רבי צבי הירש, בעל  ה'אך פרי תבואה' זצוק"ל. 
ביתו היה ידוע כבית צדקה וחסד הפתוח לכל אדם בכל עת. כל מי שנזקק 
מיד  חילק  הרבי  שקיבל  מה  כל  לסיוע.  יזכה  הרבי  שבבית  ידע  לדבר-מה 
לנזקקים. לעצמו לא שמר דבר. חסידים רבים התגודדו סביבו ויהודים הגיעו 

ממרחקים לבקש ממנו עצה או עזרה.
של  בביתו  גדל  זצוק"ל  קרעסטירער  ישעיה'לה  רבי  הרה"ק  "כידוע, 
הרבי מליסקא ושימש אותו עוד בהיותו נער צעיר ועד סוף ימיו של הרבי 
זצוק"ל. רבי ישעיה'לה התפרסם גם הוא בזכות ענוותנותו, מידת החסד שלו 
והמופתים להם זכה. פעם הגיעו אנשים לבקש עזרה מהרבי מליסקא. הרבי 
פשפש בכיסיו ובביתו אך לא מצא פרוטה לתתה. רבי ישעיה'לה קם ממקומו 
ומבלי לומר מלה הביא מכספו הוא. 'ר' ישעיה'לה', אמר לו הרבי בחיוך, 'אתה 

חוטף לי את העסק שלי'...
בסעודה   קטנות)  (חלות  'בילקעס'  שחילק  סיפרו  ישעיה'לה  רבי  "על 
שלישית. החלות היו מועטות והסועדים רבים. אך רבי ישעיה'לה המשיך 
להוציא עוד ועוד בילקעס מהשקית שהייתה למעשה כבר ריקה זה זמן רב. 

'כשרבי ישעיה'לה מחלק בילקעס, נכנסת בו הברכה', אמר הרבי.
"אך למעשה, כאשר אני גרתי בכפר כבר לא היה רבי ישעיה'לה בחיים 
וגם לא הרבי הקדוש מליסקא. ביתנו היה מול ביתו של ממשיך דרכו של 
הרבי, שהיה נכדו של בעל ה'אך פרקי תבואה', האדמו"ר רבי צבי הערשל 

פרידלנדר זצ"ל הי"ד.
"חסידים רבים היו מגיעים לעיירה לפקוד את בית הרבי. הוריי התגוררו 

ממש מול ביתו ופעמים רבות התפללנו אצלו.
" הפעם הייתה ברכה רבה יותר בחנות שפתחו הוריי. הייתה זו חנות ובה 
עשרות פריטים. החל משמרים ועד נפט. חנות זו היוותה את עיקר פרנסתנו 
עד בוא המלחמה אשר הפכה את החיים על פיהם ושיבשה אותם לחלוטין.
"לסבי ולסבתי אשר גרו לא הרחק מאתנו הייתה חנות ענקית של הל־

בשה. בחנות הזו ניתן היה למצוא כל דבר הקשור בהלבשה: שרוכים, בדים, 
חליפות מוכנות, נעליים, שמלות ועוד... עד כמה גדולה הייתה החנות ניתן 
להבין מהנתון הבא: כאשר אסרה הממשלה ההונגרית על היהודים למכור 

נעליים נאלצו סבי וסבתי להוציא מהחנות את כל הנעליים שהיו ברשותם. 
ערמות ערמות של נעליים הוצאו מן החנות. סך הכל היו שם ארבעת אלפים 

זוגות נעליים!
"אחי הגדול שהה תקופות ארוכות בביתם של סבי וסבתי וסייע להם 
בחנות. אני הייתי הגדול מבין האחים (כשאחי הבכור לא נמצא) ולקחתי חלק 
בעבודות הרבות שצריך היה לעשות בבית ובחנות. אמא לא הייתה בריאה 
ביותר ואני ושאר אחיי ואחיותיי סייענו לה ככל האפשר. בימים כתיקונם מכ־

רנו ללקוחות וסידרנו את החנות והמחסן. לפני פסח היה העומס רב מן הרגיל. 
אני  אחרים.  ובמוצרים  בסבון  חדשים,  בכלים  להצטייד  באו  העיירה  יהודי 

ואחיי סייענו ללקוחות והכנו את הבית והחנות לקראת החג הממשמש ובא.
"כדי שיהיה לנו שומן אווז לבישול גידלנו אווזים ופיטמנו אותם. אני הייתי 
זה שסייע לאמי להוציא את האווזים הענקיים והקולניים מפינתם ולהעביר 
בסיום  רק  המתלעלע.  גרונם  תוך  אל  האוכל  את  דחסה  אמי  לאמי.  אותם 
המאבק הארוך של אמי עם האווזים השבתי אותם לפינתם השלווה. גם לאבא 
עזרתי כאשר נסעתי עם העגלון אל תוך היער. שם, במעבה היער, חיכו לנו 
חבילות עצים מוכנות שחטבו וסידרו הגויים. העגלון ואני העמסנו את הכל 
על העגלה ושבנו הביתה עם מלאי העצים שהבאנו. כך היו לנו עצים לחימום 

ולבישול.
"תמיד היה מה לעשות. תמיד היה צורך בעזרה מרובה בבית ובחנות. בבית 
מים  אחרים.  במקומות  מים  אחר  לחפש  נאלצנו  ואנחנו  זורמים  מים  היו  לא 
לשטיפה הבאנו מהבאר של השכן, אך מים אלו לא היו ראויים לשתייה. כדי 
להשיג מי שתייה היינו צריכים ללכת עם שני דליי מים לבאר הרחוקה יותר, 
שנמצאה בהמשך הרחוב. בדרך כלל הייתה הבאר מקולקלת ואנו שבנו הביתה 
בפנים מכורכמות ובדליים ריקים. כאשר הבאר לא הייתה מקולקלת סחבנו 
עמנו בזהירות מרובה הביתה שני דליים כבדים המלאים במי שתייה. מים לכ־

ביסה היינו מביאים מחבית שהעמדנו תחת מרזבו של השכן. אלו נחשבו המים 
הטובים ביותר לכביסה, ואתם ניתן היה להשתמש לחסוך בסבון ולהשתמש 
בכמות מועטה יותר שלו. אך לעתים לא היה מספיק גשם ואז נאלצנו להביא 

מים נוספים מהבאר של השכן.
"את כל העבודות הללו היינו עושים בין לבין, בהפסקת הצהרים הקצרה 
שהייתה לנו מלימודינו או בשעות המאוחרות של הערב, שכן סדר יומנו היה 

עמוס לעייפה.

בחמש בבוקר בחיידר
"בחמש לפנות בוקר כבר התייצבו בחיידר. כאשר הגענו לעיירה הייתי 

מוקדמת  בשעה  ללימודים  לצאת  עלינו  היה  כבר  זה  בגיל  אך  שש,  בן  רק 
ביותר. השמש עדיין לא האירה ואנו יצאנו עם עששית ובתוכה נר שיגרש 
במעט את חשכת הליל. לעתים היה אבי מלווה אותנו בדרכינו. בימים קרים 
הייתה הדרך ארוכה במיוחד. נאבקנו ברוח הקרה ופילסתי דרכי בתוך האפ־

לה הכבדה. אט אט האירה השמש ועלתה למרום בכבדות. אך באותה שעה 
כבר היינו בחיידר, מקשיבים לדברי הרב'ה.

"בחיידר למדנו עד לשעה שבע בבוקר, ומיד לאחר מכן התפללנו תפי־
לת שחרית. לאחר מכן הלכנו לבית הספר הפרוטסטנטי, שבו חייב אותנו 
למדנו  היהודים.  הילדים  השתתפו  לא  הדת  בלימודי  רק  ללמוד.  החוק 
בבית הספר עד 12 בצהרים ואז הלכנו הביתה להפסקת צהרים. הפסקת 
בחנות  עזרנו  הללו  בשעות  גם  למעשה  אך  שתיים,  עד  נמשכה  הצהרים 

ובבית.
ומארבע  הספר הפרוטסטנטי,  בבית  למדנו  שוב  ארבע  עד  "משתיים 
עד שבע שבנו לחיידר ולמדנו. בשבע בערב הלכנו הביתה, שם חיכו לנו 

מטלות נוספות הקשורות בבית ובחנות.
"היום, כאשר אני מסתכל על סדר יומי העמוס כילד כה קטן נראה לוח 
הלכתי  שאלות.  שאלתי  לא  מעולם  עת  באותה  אך  מבהיל,  מעט  הזמנים 
ללימודים כפי שהלכו שאר חבריי. נדירות היו הפעמים שבהן לא הגעתי 
ללימודים. לא היה לי קל, אך קיבלתי את העומס הרב ללא שום מענה או 

טענה. כך נראו החיים ואיש לא ניסה לערער על כך.
הצדדים  משני  וסבתי  סבי  אך  בסיסית,  פרנסה  לנו  סיפקה  "החנות 
חנות  הייתה  שבבעלותם  וסבתי,  סבי  האפשר.  ככל  לנו  לסייע  השתדלו 
ומדי  שבחנותם  המשובחת  בסחורה  היטב  אותנו  מלבישים  היו  הלבשה, 
היו  אמי  מצד  וסבתי  סבי  ואילו  בחנות,  סחורה  לנו  'משלימים'  גם  פעם 
שולחים לנו עגלה עמוסה כל טוב בסוף עונת הקיץ. הייתה זו עגלה מלאה 
בקמח, דגנים, קטניות, פירות ואגוזים למיניהם... אנו, הילדים, היינו מת־

מלאים בהתרגשות כאשר היינו רואים את העגלה המגיעה ממרחק. מיד 
רצנו החוצה ועזרנו לפרוק את המטעמים שהגיעו זה עתה. הבית התמלא 

בשפע הרב שנשלח אלינו בחסדי שמים. 
"הקונים בחנות היו יהודים וגם גויים. לא היו לנו יחסי חברות הדוקים 
שכנות  יחסי  אלה  היו  כלל  בדרך  מיוחדות.  בעיות  לא  גם  אך  הגויים  עם 
טובים למדי, הגונים ומכבדים. ברקע תמיד הייתה אנטישמיות קלה, אתה 
למדנו לחיות. כאשר היו הגויים הפרחחים משתכרים היו נטפלים דווקא 
אלינו, היהודים. זורקים אבנים לחלונות וקוראים קריאות גנאי. מדי פעם 
היה עובר אורח עוין אותנו בשל יהדותנו, אך הייתה זו מציאות שלמדנו 

לחיות אתה פחות או יותר בשלום.
"חיינו את חיי היומיום שלנו. הסערה שעמדה בפתח נחבאה מעינינו. 
אפשרות להתעניין  או  פנאי  היה  לא  עמל.  מלאי  היו שלווים יחסית,  חיינו 
ידוע  היו.  ולא  כמעט  אחרים  תקשורת  ואמצעי  טלפון  הגדול.  בעולם 
שבאותה עת הגיעו כבר פליטים מפולין וסיפרו את כל מה שמתרחש שם: 
פליטים  או  כאלו  דיבורים  זוכר  איני  למעשה  אבל  נוראי.  פחד  טבח,  הרג, 
שפגשתי. בעיקר זוכר אני חיי יומיום קשים אך גם טובים. אלא שאט אט 

התקרבה הסופה גם אלינו. עננים שחורים הקדירו את פני הארץ".   
אך גם מאלה זכינו להצלה, בחסדי השי"ת.

בית הכנסת בליסקא

יהודים בליסקא

מצבת רבי יוסף גאלדברגער חתן האך פרי תבואה

ם למכור  הוד ת על ה ן מהנתון הבא: כאשר אסרה הממשלה ההונגר תלהב רה ה דר. כאשר הגענו לע צבו בח ת.בחמש לפנות בוקר כבר הת הש נו להצלה, בחסד אך גם מאלה זכ
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