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הקוראים  את  פנחס  ר'  ריתק  הקודם  בפרק 
בעיירות  היהודיים  החיים  הווי  על  משובב  בתיאור 
תום  מלאי  יהודים  הונגריה.  שבמחוזות  ובכפרים 
ויראת שמים טהורה שכל מגמתם לעשות נחת רוח 
מנוחות  מי  על  להמשיך  יכולים  היו  החיים  ליוצרם. 
שעשה  שלאחר  ימ"ש,  נאצי  אשמדאי  אותו  לולא 
כלה ביהדות פולין נעץ ציפורניו גם ביהדות הונגריה 

המעטירה. כפי שממשיך ומספר איש שיחנו:
"בערב פסח שנת תש"א חל יום הבר־מצווה שלי. 
ההונגרי,  העבודה  למחנה  נלקח  כבר  ז"ל  מורי  אבי 
ולכן לא נעשתה לי שום סעודה לכבוד הבר מצווה. 
לקחתי מהבית לבית הכנסת עוגות מהשאריות שא־

מא ע"ה הכינה לפורים, עם בקבוק משקה, וזה היה 
הבר־מצווה  לאחר  שלי.  הבר־מצוה  ליום  הקידוש 

המשיכו החיים בצל המתיחות.

ניר־מאדע ושארושפטק
בליסקא  ואצלנו  היות  תש"ב,  החגים  "אחרי 
כבר לא היה היכן ללמוד, נסעתי לעיירה ניר־מאדע 
ולפסח  הפסח,  לחג  ועד  מסוכות  הראשונה  בפעם 
חזרתי הביתה, ולאחר מכן שבתי לזמן נוסף שנמשך 
עד חודש אלול. המקום שבו למדתי עדיין היה בגדר 
'חיידר'. במקום זה למדו כל הבחורים הצעירים עד 

גיל 15. עבורנו היווה המקום מעין מכינה לישיבה. 
"באותו זמן כיהן כרב העיר הגה"צ ר' יעקב יוסף 
חותנו  של  מקומו  את  שמילא  הי"ד,  זצ"ל  יונגרייז 
ניר־ אב"ד  זצ"ל  בראך  שמואל  רבי  הצדיק  הגאון 
מאדע.  רבי שמואל נולד בשנת תרי"ד בעיר נייטרא, 
בת  ע"ה  קלעריל  מרת  ולאמו  ע"ה  יהודה  ר'  לאביו 
הגאון הגדול רבי יעקב מאיר צבי פרידלענדער זצ"ל, 

אב"ד שוראן, בעל ה'דרך ימה'.
שיק  מהר"ם  הגה"ק  בישיבת  למד  שנים  "כמה 
את  לדפוס  סידר  וגם  בנאמנות,  אותו  ושימש  זי"ע 
המהר"ם שיק על תרי"ג מצוות. כשהגיע לפרקו נשא 
ר'  הנגיד  הרבני  בת  ע"ה  פרומט  מרת  הרבנית  את 

נפתלי צבי קרויס ז"ל מאוהעל. 
רבי  הגה"ק  של  גיסו  היה  ניר־מאדע  של  "רבה 
בספרו  שמזכירו   - קאשוי  אב"ד  זצ"ל  בראך  שאול 
טז)  כ,  (שמות  הפסוק  על  צט)  (אות  הבקר'  'בהיות 
'דבר אתה עמנו ונשמעה וגו'': '... וגיסי הגאון מו"ה 
סי־ מאדע  ניר  דק"ק  אב"ד  זצ"ל  בראך  שמואל  רבי 

פר, שביקר את מרן הגאון הצדיק מהר"ם שיק זצ"ל 
ועד  רגל  מכף  אבריו  כל  והיו  פטירתו,  לפני  בחוליו 
ראש נפוחים. ואמר לו מרן זצ"ל, שהוא מתחנן לחיות 

אפילו נגזר עליו שישכב במטה כל ימיו כמו כעת ולא 
יהיה בכוחו לעשות מאומה, בכל זאת מרוצה לשכב 
בייסורין, רק שיזכה לומר פעם אחת ביום משמע עד 

אחד, זי"ע ועל כל ישראל'".
ממשיך ר' פנחס ומספר: "בכל יום שישי הלכנו 
להיבחן בגמרא על החומר אותו למדנו באותו הש־

בוע אצל הרב יונגרייז שהיה אחד הרבנים החשובים 
בכל האזור, וכאמור, מילא את מקומו של חותנו הג־

דול, ועדיו היה לגאון ותפארה. באישיותו העצומה 
לב  לדאבון  אבל  הונגריה,  מגדולי  להיות  היה  יכול 
מיד  נספו  כולם  משפחתו  וכל  והוא  השואה  הגיעה 
העת  שבאותה  כך,  אחר  סיפרו  לאושוויץ.  בהגיעם 
הייתה מחלת טיפוס בגטו, לכן לקחו משפחות של־

מות אפילו בלי לעשות סלקציה, הי"ד. 
לא  כבר  בנירימאדא  ללמוד  שסיימתי  "אחרי 
יכולתי לנסוע יותר לשם. אבי חזר הביתה ממחנות 
העבודה ולקח אותי לעיר שארושפטק שהיתה במ־

רחק של כ־15 ק"מ מליסקא.
ר'  הדיין  הרב  של  בישיבה  ללמוד  אמור  "הייתי 
'ימים'  לאכול  לי  סידר  אבא  זצ"ל.  פאטיקר  לייזר 
אצל משפחות יהודיות שגרו בסמוך למקום לימודיי. 
הסידור הזה החזיק מעמד בדיוק שלושה ימים. לא־
חר שלושה ימים קיבלתי הודעה שאבי נלקח לפלו־

גות העבודה ההונגריות, ואני נאלצתי לשוב הביתה 
כדי להיות עם אמי שנותרה לבדה עם הילדים". 

הדאגה לאבא שנלקח ל'מונקטבור'
הצרות כבר החלו להיות מוחשיים. אביו של ר' 
פנחס, כמו הרבה מבני משפחתו וממכריו המבוגרים, 
גויסו ל'מונקטבור' - מחנות העבודה ההונגרים. הם 
אולי לא היו מחנות השמדה רשמיים כמו בפולין, אך 
רבים־רבים איבדו שם את חייהם ר"ל מחמת הקושי 

ועבודת הפרך, כפי שהוא מספר:
"פלוגות העבודה בהונגריה גויסו מבין היהודים 
החל משנת תרצ"ט. בתחילה גויסו היהודים לתקו־

פה של שלושה חודשים בכל פעם. בסיום השירות 
שבו לתקופה קצרה הביתה ולאחר מכן גויסו שנית. 
אנשי  לשנתיים.  השירות  זמן  הוארך  יותר  מאוחר 
כבי־ בסלילת  בדרך־כלל  הועסקו  העבודה  פלוגות 

ככל  מוקשים.  שדות  וטיהור  ביצורים  חפירת  שים, 
העבודה  פלוגות  של  התנאים  הורעו  הזמן  שחלף 
את  איבדו  היהודים  המגויסים  ומרבית  היהודיות, 

חייהם במהלך שירותם בפלוגות.
"לא רק אבא נלקח לפלוגות העבודה. כמעט כל 
הגברים בהונגריה נלקחו באותה התקופה לפלוגות 
העבודה. גם דודיי נלקחו לפלוגות העבודה יחד עם 
אבי. המלמדים בחיידר גם הם נלקחו, ולא נותר מי 

הפתעה ב'מונקטבור'
לאחר שבפרק הקודם ריתק ר' פנחס את הקוראים בתיאור משובב על הווי החיים היהודיים בעיירות 
ובכפרים שבמחוזות הונגריה, עתה הוא ממשיך ומספר על הלימוד בישיבות הונגריה באותם ימים ועל 
לגטאות  נשלחו  והכפרים  העיירות  ויהודי  הונגריה  את  כבשו  כשהנאצים   - באחת  שנמחקו  התכניות 

ולמחנות ההשמדה

כתבה 
שלישית
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 

גלויות שנשלחו מאושביץ

כתב יד של רבי שמואל בראך

מצבת קבורת רבי שמואל בראך

ות  ל, שהוא מתחנן לח ם. ואמר לו מרן זצ פוס בגטו, לכן לקחו משפחות שלראש נפוח תה מחלת ט דר גם הם נלקחו, ולא נותר מה ם בח . המלמד אב
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שילמד עוד תינוקות של בית רבן. העיירה התרוקנה כמעט לחלוטין מגב־
רים, ועול כבד נפל על האימהות שנותרו לבדן עם הילדים ועם הפעוטות.

בניהול  שאפשר  כמה  עד  לאמי  לסייע  השתדלתי  הביתה  "כששבתי 
החנות המשפחתית. אבי היה זה שנסע בדרך כלל להביא את הסחורה לח־
נות מן הכפרים והערים הסמוכות, עתה לא היה מי שיעשה זאת. לכן רכבתי 
מדי פעם על אופניים לעיירה בשם בודרוג־קרסטור, שם היו סיטונאים של 
סחורה עמם סחר אבי. בכל מקום שבו עברתי היו רואים עלי מיד שאני 
יהודי. קל היה לזהות אותי ממרחק, כשאני רוכב על אופניי חבוש בכובע 
ופאותיי מתנפנפות ברוח. כמעט בכל פעם שנסעתי להביא סחורה היו מת־

נכלים לי, זורקים עלי אבנים ומכנים אותי בשמות גנאי. האנטישמיות כבר 
הרימה את ראשה. משהו השתנה באוויר. לא הייתה זו עוד אותה הונגריה 

שבה חיינו עד עתה בשלווה. ימים חדשים, קשים, הגיעו.
"אבא והדודים היו רחוקים בפלוגות העבודה. לא ידענו מה קורה אתם 
והאם שלום להם. פעם עמדתי בחנות ומכרתי, ולפתע... עמד אבא מולי. 
לקח לי שנייה לזהות אותו. איזו הפתעה! לא הייתה לו דרך להודיע לנו 
שהוא מגיע. כאשר היה מגיע הביתה לא דיבר הרבה על העבודה בפלו־

גות העבודה - רק סיפר שסחבו אדני עץ לרכבת. הייתה זו עבודה קשה 
ומייגעת. אבא היה נשאר זמן מועט בבית ואחר כך חוזר למחנה העבודה. 
"לעתים נאלצתי לנסוע מרחק קצר ברכבת. לשמחתי הנסיעה עברה 
בדרך־כלל בשלום. שמועות אמרו שבאזורים מרוחקים יותר קשה מאוד 
יהודים  ומרביצים.  מאיימים  מציקים,  היו  גויים  ברכבות.  לנסוע  ליהודי 
כבר פחדו לצאת מן הכפר. באזור שלנו עדיין היה פחות מסוכן, אך כא־
שר אנשים הרחיקו מן הכפר שבו הביתה מפוחדים ונרעשים מהחוויות 

הקשות שעברו.
"הגבלות חדשות הוטלו על בעלי העסקים היהודים. בכל פעם נוסף 
ומצרכים  אלכוהול  נעליים,  למכירה:  נאסרו  שונים  מוצרים  אחר.  דבר 
אותנו  שדוחקים  הייתה  והתחושה  מאוד,  הצטמצמה  פרנסתנו  אחרים. 
ולהתפרנס  להמשיך  כדי  יצירתיים  ולהיות  לתמרן  השתדלנו  לפינה. 
מהחנות שבבעלותנו. העול כולו נפל על אמא, כיוון שאבא שהה תקופות 

ארוכות במחנה העבודה".

לא ידענו מאומה
כל זה מתרחש כשפולין כבר מצולקת ומרוסקת, המוני יהודים כבר 
לא  ובמרחק  היסוד,  עד  הוחרבו  בפולין  היהדות  מרכזי  מוקדה,  על  עלו 
ר'  שמתאר  כפי  מאומה.  יודע  אינו  ואיש  כמעט  בהונגריה,  משם,  גדול 

פנחס: 
"השנה הייתה שנת תש"ד. מרבית יהודי אירופה כבר הושמדו. כמעט 
מאום לא נותר מיהודי פולין, גרמניה, צ'כיה ומדינות אחרות. ואילו אנו 
כמעט ולא ידענו דבר מכל זה. שמועות קלות בלבד ריחפו באזור. ידענו 
שהגרמנים קרבים להונגריה, אך לא הבנו את משמעות הדבר. אף אחד 
עדיין לא קלט את גודל הסכנה המרחפת מעל ראשינו, את השבר הבלתי 

נתפס שעומד לבקע את ביתם, גופם ונפשם של יהודי הונגריה.
"סבתי, אמּה של אמי, נותרה לבדה. אמי ביקשה שאסע לסבתי ואהיה 
עמה בפורים כדי שלא תהיה בודדה מדי. הגעתי לכפר מעט לפני פורים 
ותכננתי לשוב מעט לאחר מכן לבית הוריי. אך כל התכניות השתבשו. 
ממש בפורים שמענו שהגרמנים נכנסו להונגריה. בבת אחת ירדו עלינו 
גזירות שונות. חיינו השתנו באחת. כל המעברים נסגרו. יהודים כבר לא 
יכלו לנסוע ברכבות. כל יהודי חייב היה לענוד על שרוולו טלאי צהוב. 
הדרכים היו סגורות בפני יהודים ואני לא יכולתי לשוב הביתה. עמדנו 
נבוכים מול שלל הגזירות והאיסורים החדשים שצצו. תהינו מה ילד יום 

וכיצד ייראו מעתה החיים. אווירה קשה עמדה באוויר.
"הימים חלפו. לא יכולתי לשוב לביתי ולא ידעתי גם מה קורה עם 
גדולה  אי־ודאות  להם.  ששלום  לבי  בכל  קיוויתי  האחרים.  ביתי  בני 
הקיפה אותנו. כדי לשוב הביתה הייתי צריך לנסוע ברכבת ולאחר מכן 
באוטובוס. כל זה היה מסוכן מדי כעת. בנוסף לכך, לא רציתי גם להשאיר 

את הסבתא והדודה לבדן.
רק   - לבדנו  הסדר  ליל  את  לערוך  עמדנו  ובא.  התקרב  הפסח  "חג 
סבתא, הדודה ואני. מטבע הדברים הוטל ניהול הסדר עלי. הייתי נער בן 
16. מעולם, כמובן, לא ערכתי סדר פסח לבד. בנוסף לכך הביאה לי סבתי 
נוסח מיוחד של הקדמה להגדה שאותה קראו בביתם. היה זה נוסח יפה 
מאוד, כתוב בכתב־יד צפוף, שהשתרע על פני דפים רבים. אך בקושי רב 
הצלחתי לקרוא מכתב היד המיוחד הזה. תהיתי איך אצליח לערוך לבדי 
ליל סדר שלם, כאשר בנוסף לסדר הרגיל אצטרך לקרוא מתוך הנוסח 

הארוך והבלתי מוכר.

"באחד מבתי הכפר ניצב תנור מיוחד שיועד לאפיית מצות לפסח. 
מרבית יהודי הכפר, וגם אנחנו, קנינו מהם מצות לקראת החג. בכל הב־

תים היהודים היו המצות תלויות בסדינים מהתקרה, כהגנה מפני החמץ 
ומפני העכברים הרעבים שכרסמו כל מאכל שמצאו. 

"לשמחתי הרבה, ממש בערב פסח נכנס לפתע לבית, דודי. התברר 
להגיע  יספיק  שלא  והבין  לביתו  העבודה  מפלוגות  בדרכו  היה  שהוא 
לביתו לפני כניסת החג. הוא הצטרף אלינו לחג וערך את ליל הסדר ואף 

קרא מתוך הדפים הללו".

לפתע נשמעו תופים מהרחוב 
אך כל זה היה רק מנגינת רקע למה שהתרחש מאוחר יותר: "והנה, 
זו  נדרכנו.  כולנו  הרחוב.  מן  קצבי  תופים  קול  לפתע  נשמע  חג  באסרו 
חזר  גדול  קול  חשובות.  הודעות  להודיע  השלטונות  של  דרכם  הייתה 
והודיע ברחובות הכפר הקטן: "על כל היהודים לארוז חפצים נחוצים בלבד 
ולהגיע עוד היום לבית המועצה. על כל היהודים לארוז חפצים נחוצים... 
יהודי שלא יגיע ייענש בחומרה!". כך קרא שוב ושוב הכרוז, חוזר בקול על 

ההודעה. שמועות אמרו שפנינו מועדות לגטו בו נאספו כל יהודי האזור.
"עוד באותו היום היה עלינו לעזוב את הבית וללכת אל הלא נודע. איני 
זוכר כיצד חשנו. איני זוכר מה חשבנו. אני פעלתי. מצאתי ארגז גדול וחיש 
מהר הכנסתי בו את כל חפצי הערך שמצאתי: את פמוטי הכסף של סבתא, 
ודברים נוספים שנראו לי יקרי־ערך. לקחתי את הארגז לאחד מהחדרים 
שרצפתו הייתה עשויה מאדמה וחפרתי שם. חפרתי במרץ, ללא הפוגה, עד 
שנוצר בור גדול מספיק בשביל לטמון את הארגז באדמה מבלי שאיש ישים 

לב. הנחתי את הארגז עמוק ככל האפשר, והנחתי מעליו אדמה.
האדמה  את  בעדינות  הידקתי  באדמה,  מכוסה  היה  שהארגז  "לאחר 
זה  שארגז  קיוויתי  שלי.  החפירה  עקבות  את  לטשטש  וניסיתי  שמעליו 
יישאר מבלי שאיש יגלה אותו, וכאשר נשוב הביתה, ביום מן הימים, יחכה 

לנו כאן, חבוי ומוגן מליסטים ומגנבים למיניהם.
"התחלנו להתארגן לעזיבת הבית. העמסנו על העגלה שמיכות, בגדים, 
מעט סירים ואוכל. קשה היה לדעת מה לקחת ומה לא. האם לקחת חומרי 
גלם כגון קמח ואפונה? האם יהיה מטבח מרכזי שבו נקבל אוכל, או שמא 
נקבל מטבח שבו נוכל לבשל לעצמנו? איש לא ידע לענות לנו על השאלות 

הללו. בלית ברירה לקחנו את החפצים שנראו לנו כנצרכים ביותר והעמ־
סנו על העגלה. מחשבותינו היו נתונות לעתיד יותר מאשר לחפצים שאנו 
משאירים מאחורינו. מה יעשו עמנו? מה צופן המחר? האם נשוב אי־פעם 

לביתנו?
הם  העגלה.  על  ועלינו  הדלת  את  מאחורינו  סגרנו  הבית,  מן  "נפרדנו 
עזבו את הבית שבו חיו שנים רבות כל כך. הבית שבו נולדה דודתי ואמי 
ובו נפטר גם סבי. בלב כבד עזבו מאחוריהן את כל זיכרונותיהן ונטשו את 
ביתן, מבלי לדעת אם ישובו לראותו ביום מן הימים. העגלון הגוי של סבתי 
הביא אותנו לבית המועצה, ומשם המשכנו עם שאר היהודים לכיוון הגטו. 
"כמעט בדומייה עברנו את הדרך הארוכה לבניין המועצה, לשם הורו 
לנו הגרמנים להגיע. המרחק משם לכפר שבו גרה סבתי היה כעשרים וח־

מישה קילומטרים. מרחק רב למדי בנסיעה אטית בעגלה. ידענו שיהודים 
פגשנו  בדרכנו  בעיירה.  הגרמנים  שהקימו  לגטו  מגיעים  כולו  מהמחוז 
עגלות עמוסות בכלי בית ובמזון ולצדם יושבים יהודים כבדי סבר פנים. 
בשפה רפה בירכנו זה את זה לשלום. קשה היה להעלות חיוך על השפתיים 

ביום שכזה.
"כאשר הגענו לגטו התקבצו שם כבר יהודים רבים מכל חלקי המחוז. 
גם את משפחתי פגשתי בגטו. גם סבי וסבתי מצד אבי הגיעו לגטו וכן חלק 
מדודיי. כולנו השתכנו באחד מהבתים שניתנו לנו על־ידי הנהלת הגטו. 
כל משפחה קיבלה חדר אחד לרשותה. השתדלנו להסתגל למצב החדש. 
רווח לי ששבתי להיות עם אבי, אמי, אחי ואחיותיי וראיתי ששלום להם. 
והגיע  כנראה  להימלט  הצליח  כלשהי  בדרך  עמנו.  היה  לא  הגדול  אחי 

לבודפשט.
"האוכל לא היה בשפע, אך לא סבלנו מרעב. כל משפחה בישלה לע־
צמה מזון פשוט ממצרכי המזון שהביאה עמה. לא ניתן היה לקנות מצרכי 
מזון בתוך הגטו והיציאה ממנו הייתה אסורה. השתדלנו להתקיים בצורה 
חסכנית ביותר. אכלנו רק כדי להשביע את רעבוננו ולא טיפה מעבר לכך. 
כעבור שבועות אחדים, כאשר נגמר כל המזון ומשפחות רבות הגיעו למ־
צוקה, קיבלנו אישור מהשלטונות לשלוח נציג מהמשפחה שייסע הביתה 
ויביא מזון נוסף. אחי הצעיר נסע לביתם של סבא וסבתא ולביתנו והביא 
עמו את כל המזון שהצליח למצוא. גם משפחות אחרות יכלו לשלוח נציג 

להביא מזון מבתיהן".

יהודים שגויסו למחנות העבודה בהונגריה על יד בית קברות

מבט על  שארושפטקה העיירה

אוהלי הרבנים בניר מאדא

דע לענות לנו על השאלות הארוך והבלת מוכר. ש לא  .נקבל מטבח שבו נוכל לבשל לעצמנו? א הן א מזון מבת להב
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