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ר' פנחס ממשיך לגולל את הקורות עמו באותם 
ימים בגטו, כשמדי יום יצאו יהודים לתחנת הרכבת 
מהם  שאיש  למרות  יותר.  שבו  לא  גם  לב  ולדאבון 
בחלומות  חלמו  לא  והם  הסופי,  היעד  מה  ידע  לא 
היתה  התחושה  בסופם.  יהיה  מה  ביותר  השחורים 
תורם  גם  הגיע  מהרה  עד  ואכן,  הקיצין.  גם  כלו  כי 
והם נקראו להתייצב בתחנת הרכבת, כפי שממשיך 

ומספר ר' פנחס: 
פקודה  אנחנו  גם  קיבלנו  קצרה  תקופה  "לאחר 
בלתי  ליעד  שילוח  לשם  הרכבת  בתחנת  להתייצב 
ידוע. התאריך היה בדיוק ערב חג השבועות תש"ד. 
שוב צררנו את מעט החפצים שהיו ברשותנו ופסענו 

יחד לתחנת הרכבת.
"קרונות בקר מלוכלכים ציפו לנו. עלינו עליהם. 
למרות שלא היה עוד שום מקום פנוי ברכבת העלו 
הנאצים עוד ועוד יהודים. משפחות שלמות. תינוקות 
מייבבים, קשישים שהתקשו ללכת. כולם נדחסו אל 
תוך הקרון המלוכלך, ובשנייה אחת, כאשר לא ניתן 
היה עוד להכניס איש, נסגרה דלת הקרון. מפתח צר 
בצדי הדלת נכנס מעט אור ואוויר וכך יכולנו לראות 

משהו בחלל הסגור.
"הנסיעה נמשכה ונמשכה. האווירה הייתה קשה 
מאוד. חלק מהאנשים מלמלו תהילים, חלקם ישבו 
בשקט. יממה שלמה ועוד לילה חלפו עלינו ברכבת 
עד  הרכבת  האטה  לפתע  הפסקה.  ללא  בנסיעה 
שנעצרה כליל. דלתות הקרון נפתחו בתנופה. האור 
חבט בעינינו ואנו מצמצנו כדי להתרגל לאור שנדמה 

עז ובוהק לאחר ששהינו באפלה זמן כה ארוך.
גדרות.  מוקף  ענק  במחנה  עצמנו  את  "מצאנו 
הרבה מאוד עמודי חשמל ניצבו מכל עבר. חיילים 
מאוד.  מהר  קרה  הכל  האנשים.  בין  צעדו  גרמנים 
זמן  היה  לא  בינינו.  הפרידו  ומיד  הרכבת  מן  ירדנו 
הנשים  את  להבין.  לנסות  רגע,  להסס  שלום,  לומר 
הפנו לצד אחד. לשם הלכו גם אמי ואחיותיי, סבתי 
באמּה,  חזק  החזיקה  השלושים  בת  דודתי  ודודתי. 

סבתי, ומיאנה להרפות מידה.
'תעזבי  הקאפו.  עליה  צעק  אותה!',  "'תעזבי 
לק־ תלך  שדודתי  רצו  היהודים  השוטרים  אותה!'. 

ואילו  לעבודה,  המיועדות  הצעירות,  הנשים  בוצת 
סבתי, המבוגרת יותר, תישלח היישר אל מותה. אבל 
סבתי,  אמּה,  עם  המשיכה  היא  הסכימה.  לא  דודתי 
ואחיותיי  אמי  גם  המוות.  עבר  אל  יחדיו  צעדו  וכך 

הלכו עמן בדרכן האחרונה. זו הייתה הפעם האחרו־
נה שבה ראיתי אותן. טרם הספקתי אפילו לומר להן 
באותה  אך  עולם...  ייאמר  שלא  שלום  אותו  שלום. 
עת לא שיערתי כלל שלעולם לא אראה אותן שוב. 
מי העלה על דעתו שהן צועדות אל מותן? איש מא־

תנו אפילו לא חשד בכך. 
"אני הלכתי עם אחי הצעיר אברהם מאיר, אבי 
מורי וסבי. אבי הורה לאחי בן ה־15 לאחוז כל הזמן 
בידו של סבי ולא לעזבה. כמה רגעים לאחר מכן ראה 

שאחי אינו מחזיק בידו של סבי. 'למה אתה לא מחזיק 
את היד של סבא?', כעס עליו, כאילו חשב שאחיזת 
היד תציל את אחי מאיזו רעה. אבל נדמה שאולי הבין 
לאחר מכן דבר־מה. ראינו שאת הזקנים העבירו לצד 
אחד ואילו את הילדים לקחו לצד אחר. אבי כבר לא 
נשלח  סבי  הסבא.  של  בידו  יחזיק  שאחי  התעקש 
הילדים,  לקבוצת  נשלח  אחי  ואילו  אחת  לקבוצה 
שאיש מאתנו לא ידע באותה עת מה עלה בגורלה. 

אבי ואני נשלחנו לצד אחר".  

למה שהיה פעם גטו ורשה
היה  לא  עדיין  באושוויץ  שם  כבר  בהיותם  גם 
להם צל של מושג מה מתרחש שם. הם עוד חשבו 
לתומם כי אכן מדובר במחנות עבודה... מי חשב בכ־

לל על השמדה או שאר מרעין בישין, כפי שממשיך 
ר' פנחס ומתאר:

ידעתי  האם  לא.  נמצא?  אני  היכן  ידעתי  "האם 
של  שריפותיהן  עשן  יוצא  השחורות  שמהארובות 
אמי ואחיותיי האהובות, סבי, סבתי, דודתי וכל שאר 
בני משפחתי מהם נפרדתי באושוויץ? לא. לא ידע־
תי דבר. וגם אבי לא ידע. היינו שרויים בתוהו ובוהו 
גמור. מנסים להיאחז ברגע, להצליח לתפקד בעולם 
לא מוכר זה שאליו נקלענו. לא תיארנו לעצמנו ולו 
לרגע קט שלא נראה עוד את משפחתנו. לעולם. רק 
יומיים־שלושה נשארנו באושוויץ. לאחר מכן העלו 
אותנו על רכבות והעבירו אותי ואת אבי עם יהודים 

נוספים לעיר ורשה.
בעקבות  וחרב.  שרוף  היה  כולו  הגטו  "הגענו. 
המרד שקם בגטו ורשה לא השאירו הגרמנים אפילו 
והחובות  הבתים  להריסות  מתחת  מהגטו.  שריד 

מים מעמקי השאול 
צעדת המוות האינסופית ועשרות הקילומטרים של ההליכה הרגלית בחום הנורא של ימי בין המצרים 
תש"ד || הגרמנים שליוו את ההולכים־נופלים באופנועים, במכוניות ובכלבים וצווחו "לאופען, לאופען" 
- לרוץ, לרוץ. מי שכשל, נורה! מי שצנח, נדרס! || הוא ואביו הי"ד מיהרו כדי לשמור על שביב תקווה 
הכל  מעל  גבהה  התוחלת  תמיד  זאת,  ובכל  ועוד.  אדם  ועוד  אדם  נרצחו  ומסביב  בחיים,  ולהישאר 
ר'   || ומרומם  ומלטף  מעודד  אתם,  יחד  שם,  היה  שהרבי  זכו הם   || הלב משאלת  בשארית  והחזיקה 
פנחס כהן, בפרק מרטיט ומרגש, מספר כאחד מהשרידים האחרונים שהיו בנס המים המופלא || "הרבי 

הוציא לנו מים מעמקי השאול", הוא אומר וקולו נשנק 

כתבה 
רביעית
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 

הבליח כאור באפלה. תמונה של כ"ק מרן אדמו"ר 
ה'שפע חיים' מצאנז זי"ע במחנה העקורים

רק יומיים־שלושה נשארנו דומה שוורשה וכל אנשי האזור ביקשו לנוס על נפשם. הריסות גיטו ורשה
באושוויץ. שערי מחנה אושוויץ

ות ואח אמ  גם  המוות.  עבר  אל  ו  חד צעדו  וכך 
רק יומיים־שלושה נשארנו דומה שוורשה וכל אנשי האזור ביקשו לנוס על נפשם. הריסות גיטו ורשה
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היהודים  לחיים  עדות  נוספים,  קדושה  ותשמישי  תפילין  רצועות  התנוצצו 
שהתקיימו כאן עד לא מזמן.

ורשה  גטו  חורבות  על  שהוקם  העבודה  במחנה  עמדו  ענקיים  "צריפים 
ההרוס. כ־30 אלף יהודים הגיעו למחנה העבודה הזה. בכל צריף שוכנו כא־
לפיים יהודים ובו ישנו בדרגשי עץ בני שלוש קומות, זו מעל זו. אבי, שהיה 
מבוגר יחסית, נשאר לעבוד במחנה ולפנות את הגטו. עבודת הפינוי הייתה 
לחתור תחת הריסות הבתים ההרוסים למחצה, לקשור את הקירות בחבלים 
ולהטותם בכוח עד שיתמוטטו וייפלו. לפעמים, תוך כדי נפילה, קברו הקירות 
חיים את מי מהעובדים שעמד תחתם. במהלך פינוי החורבות נתגלו בונקרים 
ובהם גוויות של יהודים, משפחות שלמות שנחנקו בגז או נשרפו בשריפות 
הענק שהציתו הגרמנים כדי לאלץ את היהודים לצאת ממחבואיהם ולהיכנע. 
"אני יצאתי בכל יום לעבודה באזור מרוחק יותר בוורשה. עבודתנו הייתה  
להוציא מבין החורבות של בתי המגורים שנהרסו בוורשה את הלבנים שה־

הצטווינו  הלבנים  את  העור.  את  וצרבו  מאוד  כבדות  היו  הלבנים  תמוטטו. 
להעלות על עגלות של פולנים. הפולנים העבירו את הלבנים ברכבות לעיר 
ברלין, שגם היא נפגעה קשות בהפגזות. הלבנים הללו שימשו לבנייתה המ־

חודשת של ברלין.
שיותר  כמה  העבודה  את  שנסיים  ורצו  העגלות  עם  לנו  חיכו  "הפולנים 
מהר. לעתים היו מציעים מנת לחם קטנה למי מאתנו שיסיים להעמיס בהק־
דם האפשרי. חלק מהאסירים גם סחרו בהיחבא עם הפולנים וקנו מהם לחם 
או מצרכים אחרים. אני עצמי אף פעם לא עשיתי זאת. את הלחם שקיבלתי 
בעבודה השתדלתי לא לאכול מיד אלא לשמור מעט גם למועד מאוחר יותר, 
כאשר יגבר הרעב. היו כאלו שלא היו מסוגלים להתגבר והיו אוכלים מידית 
את כל מנת הלחם היומית. אחר־כך היו סובלים מאוד מהרעב הבלתי נתפס 

שאחז בהם.
"עם אבא הייתי נפגש בזמן המסדר, בו היו סופרים אותנו שוב ושוב ושוב, 
במשך זמן ממושך ביותר. בחלוקת האוכל הייתי יושב כמובן ליד אבא. לכל 
לנו  שופכים  היו  שבה  קטנה,  מסטינג  קערת  הייתה  האסירים,  מאתנו,  אחד 
את מנת המרק היומית. לעתים היו הצעירים שבינינו, וביניהם אני, שהייתי 
רק נער, מקבלים עוד מנה קטנה נוספת. לאחר שהייתי מקבל את המנה שלי 
הייתי שופך לצלחת של אבא מהמנה שכבר ניתנה לי וניגש למלא שוב את 

הקערה שלי. כך הציק לי הרעב פחות וגם אבא יכול היה לאכול מעט יותר.
בדרך־כלל  שהיו  וורמאכט,  חיילי  היו  לעבודה  בדרכנו  שלנו  "המלווים 
שלא  השתדלתי  בגישתם.  יותר  ומתונים  רגילים  מחיילים  יותר  מבוגרים 

להבליט את עצמי ולא להגיע לעימותים אתם".

מתגודדים סביב הרבי להניח תפילין
הבליח  שעה־שעה,  יום־יום  עיניהם  לנגד  היה  כשהמוות  בוורשה,  שם 
כאור באפלה דמותו הצנומה אך האדירה של כ"ק מרן אדמו"ר ה'שפע חיים' 
מצאנז זי"ע, שכיהן עד אז כרבה ומאורה של העיר קלויזנבורג, וגם הוא הגיע 
לשם לוורשה, ועד מהרה הסתובבו סביבו העצמות היבשות והוא היה להם 

למחסה ולמגן בעת צר ומצוק: 
"בין יושבי המחנה היה גם הרבי מצאנז. עם הרבי הגיעו גם חסידים שלו 
הוא  בדרך־כלל  מרחוק.  רק  ראיתי  הרבי  את  עצמה.  בפני  חבורה  היוו  והם 
עטף מטפחת סביב לראשו וסנטרו. שמועה אמרה שהרבי מחזיק תפילין, וכך, 
בהפסקת הצהרים היו מתגודדים רבים סביב הרבי במטרה להניח תפילין, 

ואפילו לשנייה אחת בודדת. 
"במחנה זה שהינו כחודשיים וחצי, מאחרי חג השבועות ועד לחודש אב. 
בימים האחרונים שבהם שהינו במחנה הרעידו מדי פעם את האוויר פיצוצים 
עזים. חלק מהאנשים אמרו שאלו הם מטוסים של בעלות הברית הנלחמים 
בגרמנים, אך איש לא ידע בוודאות במה באמת מדובר. ההפצצות המשיכו 
לנו בבהילות  אחד הודיעו  בוקר  ישנו.  בהם  את המבנים  לפרקים, מזעזעות 
שהמחנה מופצץ, ושעלינו לפנות במהירות את המחנה. כל האסירים הסתדרו 

ברחבת המחנה ומשם הוצאנו החוצה לרחובות ורשה. 
"המחזה שנגלה לעינינו היה מוזר. הכביש כולו היה עמוס לעייפה. שיירות 
שיירות של חיילים, אזרחים ומשפחות. כולם צעדו אלה לצד אלה. חמורים 
ועגלות, סוסים, תרנגולות מקרטעות בתוך סל של אשה כפרית מבוגרת. ענני 
אבק נישאו מכל עבר. דומה שוורשה וכל אנשי האזור ביקשו לנוס על נפשם.
"לקבוצה שלנו שמנתה אלפי יהודים לא נותר מקום על הכביש. החיילים 
ציוו עלינו לרדת לשדה ומשם התחלנו את מסענו. לא ידענו שלמעשה הת־
חלנו את מה שמכונה 'צעדת המוות'. הצעדה המונית של יהודים, ללא מים 

וכמעט ללא מזון, לעבר גרמניה. 
"השדה שבו הלכנו היה יבש ודוקרני. זה עתה קצרו האיכרים את תבואת 
לקדוש  הודיתי  שוב  ובמהמורות.  בקוצים  מלא  עירום,  עמד  והשדה  הקיץ 
ברגליהם  נתקעו  מרושעים  קוצים  נעליי.  את  לי  שהשאיר  על  הוא  ברוך 
של האסירים היחפים או ברגליהם של אלו שנעלו כפכפים. שמועה אמרה 
שההוראה לחיילים הינה שלא לירות באסיר שהתעכב אלא לשסות בו את 
הכלבים או לתת מכה באלה. הכדורים היו יקרים מכדי לבזבז אותם עלינו, 
מי  ליהודי.  רובה  כדור  בידי  למות  מדי  קלה  מיתה  זו  הייתה  אכן,  היהודים. 

שמעד רגע או נפל מחוסר כוחות מצא עצמו מומת בידי כלב או במכות. 
בשר  ובה  שימורים  קופסת  החיילים  לנו  חילקו  לדרך  היציאה  "לפני 
משומר. על גבי נשאתי תרמיל קטן שהתקין לי דודי. דודי הכריז על עצמו 
במחנה בוורשה כעל סנדלר, ותפקידו היה לתקן לאנשים את נעליהם. הוא 

הצליח לתפור מספר רצועות בד ולהכין מהן תרמיל עבורי. אבי ואני החלטנו 
לא לאכול את הבשר המשומר. 

"התברר שהבשר היה מלוח ומצמיא מאוד. מים כמעט ולא נתנו לנו, ומי 
שלא  החלטנו  כאמור,  אנחנו,  ביותר.  כבד  בצמא  התענה  הבשר  את  שאכל 
לאכול ממנו אך שמרנו אותו בתרמיל, כיון שאי אפשר היה לדעת מה ילד 
יום. גם מעט לחם שמנו בתרמיל הקטן שלי, כך שנוכל לאכול ממנו במועד 

מאוחר יותר.
כשלו  רבים  הפסקה.  ללא  שעות  הלכנו  ומותשים.  מאוד  צמאים  "היינו 
ונותרו מתים על הדרך. הדרך הייתה ארוכה מאוד ובלתי נגמרת. לא ידענו 

עד מתי נלך ולאן מיועדות פנינו. האם ישנו בכלל יעד?".

הרבי אמר לחפור 
השרידים  מין  הינו  פנחס  ר'  הראשון,  בפרק  בקצרה  הוזכר  שכבר  כפי 

האחרונים שהיו עדים לאותו מחזה מופלא: 
"בערבו של היום השני לצעידתנו הגענו לשדה פתוח. החיילים, שגם הם 
היו זקוקים למנוחה, הגיעו למסקנה שהשדה יתאים לנו ללינת לילה והכריזו 

שכאן נישן.
טיפת  נותרה  לא  כשבגופנו  הקרה  האדמה  על  נשכבנו  מותשים.  "היינו 
חלשים  היינו  ומורעבים.  חולים  תשושים,  מאוד,  רזים  היינו  רובנו  כוח. 
ומיואשים מכדי לדבר. רק מעטים מבינינו החליפו מילים מעטות, בודדות. 

שקט כבד עטף את היהודים הרבים ששכבו על פני האדמה הקשה.
"בתוך החשכה שמתי לב לפתע להתלחשות לא מצויה. בין אלפי היהודים 

עברה הלחישה: יש לחפור בשדה, אולי נמצא מים.
את  לנסות  החלטנו  שסביבי  והבחורים  אני  ונורא.  איום  היה  "הצמא 
והתחלנו  במחנה  הארוחות  את  אכלנו  שבעזרתה  הכף  את  נטלנו  ההצעה. 
לחפור באדמה. כך גם עשו אבי והאנשים סביבי. להפתעתנו האדמה נענתה 
לנו. חפרנו יותר ויותר עמוק. ולפתע, בערך בגובה של חצי מטר עומק, חשנו 
את  גילו  אחרים  יהודים  גם  עכור.  רטוב,  בבוץ  חשה  ידי  מוזרה.  בלחלוחית 
המים ששכנו במעבה האדמה, מצפים לנו כדי להחיותנו. שלפנו את המים 
החוצה ושתינו אותם דרך החולצה שלנו. כך באו אל פינו רק המים, והבוץ 

נותר על החולצה, שהייתה מטונפת בלאו הכי...
"מאוחר יותר נודע לנו שהייתה זו הוראה של הרבי שהורה לכל האסירים 
לחפור על מנת למצוא מים. המים המעטים הללו החיו נפשות רבות ולבטח 

הצילו אנשים ממוות נורא מצמא ותשישות.
"המשכנו ללכת במשך יום נוסף. באותו היום הגענו לנהר. החיילים הרשו 
לנו להיכנס לנהר, אך כל מי שהתרחק מעט יותר מן המותר ננשך מיד על ידי 

הכלבים האימתניים, שארבו לנו על גדות הנהר.
גבי  על  שהיה  שהתיק  לפתע  הרגשתי  הנהר,  בתוך  כשהייתי  "פתאום, 
איננו. במהירות גיששתי בידיי והפניתי את מבטי, אך התרמיל לא היה שם. 
בתרמיל היה מעט לחם. לחם מועט אך יקר כל כך לרעבים... מישהו גנב את 
האוצר ששמרתי לי ולאבי! אך לא היה לי פנאי או כוח לרגשות רבים. פעלתי 
מתוך ליאות וחולשה. פעלנו מתוך הכרח, מנסים לשמר את החיים ותו לא. 

המשכנו בדרכנו, גוררים את רגלינו במסע הארוך.
"ביום הרביעי הגענו לתחנת רכבת, ושם הורו לנו החיילים לעצור. תהינו 
מה יהיה עתה. תוך זמן קצר הועמסנו על קרונות משא. במהלך המסע הצט־

מצם מאוד מספרנו. רבים מאתנו לא הגיעו לתחנת הרכבת, אלא נותרו מתים 
בדרך הארוכה־ארוכה שעברנו. כך שכעת הצפיפות בקרון לא הייתה גדולה.

השוחט שעבר לפני התיבה 
"הרכבת יצאה לדרך. כמובן שלא ידענו מהו יעדנו. נסענו שעות רבות, 
שבג־ דכאו  למחנה  הגענו  דבר  של  בסופו  הקרה.  הרצפה  גבי  על  שכובים 

רמניה.
לכוח  בדחיפות  זקוקים  היו  הגרמנים  בלבד.  מעטים  ימים  היינו  "כאן 
עבודה זול, ואנו הועברנו למילדורף שבמחוז בוואריה שבגרמניה, שם היה 

מחנה גדול ביותר. 
"במחנה זה בנו הגרמנים שדה תעופה תת־קרקעי ענק. שדה התעופה 
היה יצוק מכמויות אדירות של בטון. בשדה התעופה ייצרו גם מטוס חדיש, 

מתוך תקווה להשיג יתרון אסטרטגי במלחמה עם בעלות הברית.
"ראש השנה הגיע. באותו ערב עבדנו במשמרת לילה. בבוקר שבנו מה־
עבודה. בקבוצה שלנו היה שוחט, ששימש בימים כתיקונם גם כבעל־תפילה. 
הלכנו, לאט, יגעים ושפלי רוח. השוחט החל לשיר את תפילת ראש השנה. 
לפתע שמעתי ניגון כה מוכר, כה מזכיר את הבית... כמעט מלה במלה זכר 
עמו,  ואנו  הקדושות,  האותיות  את  זימר,  דיבר,  הוא  התפילה.  את  השוחט 
מתפללים לקדוש ברוך הוא ומתחננים אליו בדמעות שימתיק את מר דיננו. 
שידון אותנו הפעם לשנה חדשה וטובה. שנת חיים. שנת חסד. מילות הת־

פילה קיבלו משנה תוקף והציתו בלבנו שביב תקווה מייחל. כך הלכנו את 
שבעת הקילומטרים, מתפללים יחד, ממלמלים את המילים חרישית, ולצדנו 

שומרים נאצים החמושים ברובים מכודנים.
חששנו  האחרים  והבחורים  אני  הכיפורים.  ביום  מניין  גם  ניהל  "הרבי 
ללכת לשם, פן נמשוך תשומת לב רבה מדי. יהודים רבים התקהלו בשקט 
סביב לרבי, מאזינים לתפילה שנישאת בפיו, מתפללים שתפילותיהם תיע־

נינה ותהום האימים שבה נמצאנו תיעלם מן העולם".

עדיין לא היה להם צל של מושג מה מתרחש שם. סלקציה אימתנית באושוויץ

תוך זמן קצר הועמסנו על קרונות משא. יהודים יורדים מהקרונות בצר ובמצוק

הם. הוא  ם את נעל ה לתקן לאנש דו ה דבמחנה בוורשה כעל סנדלר, ותפק ד על  ותר מן המותר ננשך מ כנס לנהר, אך כל מ שהתרחק מעט  .לנו לה עלם מן העולם ם שבה נמצאנו ת מ נה ותהום הא נ
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