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והזוועות  התלאות  את  תיאר  פנחס  שר'  לאחר 
ה'  ויד  והנפלאות  הניסים  לצד  עמו,  ועם  עמו  שקרו 
עתה,  הטבע,  לדרך  מעל  ושעל  צעד  כל  על  שראו 
בפרק חמישי ואחרון זה יספר על בשורת השחרור, 
על פעליו הכבירים של כ"ק מרן אדמו"ר ה'שפע חיים' 
באותם חודשים לאחר שהתברר לניצולים כי נותרו 

אחד מהעיר ושניים ממשפחה.
מספר ר' פנחס: "יום אחד ניתנה פקודה: "על כל 
היהודים לעזוב את המחנה". שוב לקחו אותנו לרכבת. 
נכנסנו לקרון ישן ומלוכלך. הרכבת החלה לנסוע. ככל 
שלנסי־ היה  נראה  לנסוע,  המשכנו  ואנו  הזמן  שחלף 

עה הזו אין כל תכלית. פעם נסעה הרכבת לכיוון זה 
ופעם לכיוון ההפוך. פעם השתהתה ללא סיבה ופעם 
מיהרה. נדמה היה שאין לה מטרה ברורה. מלמעלה 
נשמעו הפצצות עזות, קרובות ביותר. האדמה רעדה 
תחתינו והדי הפיצוצים זעזעו את הרכבת, המתקדמת 

אל עבר יעד בלתי ידוע לנו.
"לאחר יומיים נעצרה פתאום הרכבת, ואנשים עם 
סירים גדולים הגיעו לחלק לנו מזון. בום! פצצה גדו־

לה נפלה קרוב מאוד לרכבת העומדת. יהודים רבים 
נותרו על הקרקע, מתים או חיים למחצה, נאנקים בפ־
צעיהם. מובן שאיש לא טיפל בהם. הם נותרו לצעוק, 
להיאנח או למות בדומייה. ההפצצות המשיכו, פגזים 
מן  לרוץ  עלינו  פקדו  החיילים  ומשמאל.  מימין  נפלו 

הרכבת לכיוון ההר הסמוך.
"כשתמה ההפצצה, עלינו שוב על הרכבת בפקו־

דת החיילים והמשכנו לנסוע. אך גם הפעם לא נסעה 
הרכבת בכיוון ברור. פעם נסעה קדימה ופעם לאחור. 
את  ראינו  הרכבת  חרכי  מבין  בתחנה.  נעצרה  לפתע 
אנשי האס. אס. מורידים את בגדיהם ולובשים תחתם 
בגדים אזרחיים. משמעות המעשה לא הייתה ברורה 
לנו. הבנו שדבר מה קורה. מעולם בעבר לא ראינו את 
אנשי האס. אס. כשהם ללא מדיהם. מדוע הם עושים 
זאת? לאחר זמן מה הדלתות של הקרון נפתחו ומי־
שהו אמר: "אתם משוחררים". כך, כלאחר יד, בישרו 

לנו על השחרור.
"יצאנו מהרכבת. לכאורה אנשים חופשיים. האם 
חשנו חופשיים? איני בטוח כלל. רובנו היינו שבורים 
זרה  כמעט  הייתה  "חופש"  והמילה  ובנפשנו  בגופנו 
לנו. ובכל זאת- הנה אנחנו חופשיים. עומדים במקום 
חופשי?  אדם  עושה  מה  ואכן-  לעשות.  מה  ותוהים 
דבר ראשון פנינו לחפש אוכל. אוכל. אותו דבר בסי־
סי שהעסיק אותנו כל כך. מאות ימים של רעב. רעב 
עד  כך,  כל  רזים  היינו  מרביתנו  לרגע.  מרפה  שאינו 

שקשה היה לעמוד על הרגליים הדקיקות שלא נשאו 
את גופנו. אך הנה אנו חופשיים והמשמעות של הדבר 

עבורנו ברגע זה הייתה החופש לחפש אוכל.
"הרכבת עצרה למרגלות כפר סודטי. עלינו לכיוון 
הכפר, ושם נכנסנו לבתים ולקחנו אוכל. לקחנו את כל 
מרצונם  נתנו  האנשים  לפעמים  למצוא.  שיכולנו  מה 
נטושים,  היו  מהבתים  חלק  לקחנו.  פשוט  ולפעמים 
לא־ שהגיעו  הרוסים  מאימת  נמלטו  שבעליהם  כיוון 

בצד  עמדו  בבתיהם,  עדיין  שהיו  הבתים,  בעלי  זור. 
בוודאי  מזון.  אחר  מחפשים  כשאנו  בנו  והתבוננו 
היינו מפחידים. אסירים רזים, גלוחי ראש, מטונפים 

ומורעבים.
ואנשי  הוורמאכט   חיילי  יריות.  שמענו  "לפתע 
להח־ פקודה  שקיבלו  לנו  והודיעו  הגיעו  אס.   האס. 

זיר אותנו לרכבות ולמסור אותנו לידי האמריקאים. 
בידיהם היו רובים ונאלצנו להקשיב להם. כדי להגיע 
חזרה לרכבת היה מקום צר שבו היינו צריכים לעבור. 
בזמן שעברנו התחיל לפתע אחד מהחיילים להשתו־

לל. היה זה חייל מה'לופט  וואפא', חיל האוויר הנאצי, 
שחייליו נחשבו לחיות אדם רצחניות. החייל ירה לכל 
עבר וחבט עם הרובה המכודן שלו ביהודים שעברו. 
מהומה נוצרה. יהודים שכבו, מתבוללים בדמם. כדורי 
שיהיה  "חשבתם  הכיוונים.  מכל  נורו  קטלניים  רובה 

זעם.  בחמת  צעק  לכם!"  "נראה  צרח,  חופש!",  לכם 
יורה שוב ושוב, ומכה ללא הפוגה. 

הרבי ישב ברכבת לבד 
ואז ברכבת פוגש ר' פנחס את כ"ק מרן האדמו"ר 
ה'שפע חיים' מצאנז זצוק"ל שנותר שם כל העת ולא 
בהתרג־ מתאר  שהוא  כפי  וכלל,  כלל  מהרכבת  יצא 

שות:
בשלום.  הרכבת  תוך  אל  לעבור  הצלחתי  "בנס 
הייתי הראשון שהגיע לקרון. כשנכנסתי אליו ראיתי 
יהודי בודד יושב לבד. היה זה הרבי מצאנז. כשכולם 
ברכ־ הוא  נשאר  הסודטים  בכפר  אוכל  לחפש  הלכו 

בת לבדו... לא היה לו כוח ללכת על רגליו, והוא גם 
לא היה אוכל כל אוכל שהיה בנמצא... כל המלחמה 
הקפיד על אכילת מזון כשר בלבד. לכן המשיך פשוט 

לשבת ברכבת.
ובפסח  נגאלו  "בפסח  לי:  ואמר  אלי  פנה  "הוא 
עתידים להיגאל" ובאמת, השחרור הסופי שלנו, שה־

תרחש יומיים לאחר מכן היה בפסח שני.
במחנה.  הייתי  שאיתם  האנשים  את  "חיפשתי 
נוצרה  ועמם  שלי  מהמחוז  הם  גם  שהגיעו  אנשים 
חברות מסוימת במהלך השהות במחנה. אך ביציאה 
מהרכבות  נוצר בלגן גדול ולא הצלחתי למצוא אותם 
בשום פנים ואופן. חשתי בודד מאוד. סביבי לא היה 
אפילו אדם אחד שאותו הכרתי. קיוויתי מאוד למצוא 

שוב בקרוב את ידידיי.
הפעם  לנסוע.  והמשיכה  הרכבת  התמלאה  "שוב 
הד־ ונפתחו  לפתע  הרכבת  כשנעצרה  יומיים.  נסענו 

לתות ראינו מולנו חיילים אמריקאים.
הנראה.  כפי  משוחררים,  באמת  היינו  "עתה 
אכן  שהמלחמה  לנו  הבהירה  האמריקאים  נוכחות 
הסתיימה. הדבר העיקרי שעדיין העסיק אותנו היה 
אוכל. באותו אזור היו בתים גרמניים. מרבית הבתים 
היו נטושים. האנשים שגרו בהם ברחו מאימת בעלות 
לבתים,  נכנסנו  האזור.   את  עתה  זה  שכבשו  הברית 
פעם.  של  חיים  ממש.  של  חיים  לנו  הזכיר  שמראם 
שולחן, כיסאות, מפה רקומה וילונות, כלי חרס להניח 
מזון  קערת  רק  הייתה  ברשותנו  ואנו,  אוכל...  בהם 
מלוכלכת וכף. זה היה הרכוש היחיד בדרך כלל של 
לה־ שהצליחו  האסירים  היו  מעטים  המחנה.  אסירי 

שיג עוד חפץ כלשהו. התחלנו לחפש בבתים. חיפשנו 
אחר אוכל וגם אחר רכוש שיוכל לשמש אותנו, אולי 
או  נעליים  שלגופנו,  הבלוי  הבגד  במקום  אחר  בגד 
פותחים  לחדר,  מחדר  עברנו  אחר.  שימושי  דבר  כל 

מבין חרכי הרכבת
ה'  ויד  והנפלאות  הניסים  לצד  עמו,  ועם  עמו  שקרו  והזוועות  התלאות  את  תיאר  פנחס  שר'  לאחר 
שראו על כל צעד ושעל מעל לדרך הטבע, עתה, בפרק חמישי ואחרון זה יספר על בשורת השחרור, 
שהתברר  לאחר  חודשים  באותם  זי"ע  מצאנז חיים' ה'שפע  אדמו"ר  מרן  כ"ק  של  הכבירים  פעליו  על 

לניצולים כי נותרו אחד מהעיר ושניים ממשפחה, על החזרה הביתה וההגעה לארץ ישראל

כתבה 
חמישית
בסדרה

הרה"ח ר' פנחס כהן הי"ו 
ליסקא-רחובות

בצילם חמדתי וישבתי
כ"ק מרן אדמו"ר רבי צבי 
הערשל פרידלנדר 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 

רבי צבי הירש מליסקא זי''ע

עד  כך,  כל  ם  רז נו  ה תנו  מרב לרגע.  מרפה  נו  ה שא ה ש חשבתם  ם. וונ הכ מכל  נורו  ם  קטלנ ם רובה  פותח לחדר,  מחדר  עברנו  אחר.  מוש  ש דבר  כל 
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ארונות לא לנו, נוברים בארגזי איכסון. 
על כל מציאה היו קופצים רבים. מכל 
החיפושים מצאתי לי  רק תרמיל ישן, 
בלוי אך שימושי שאותו לקחתי לעצמי. 
לי  נתן  שימושי,  היותו  מלבד  התרמיל, 
השייך  משהו  משהו.  לי  שיש  תחושה 
בשבילי.  חדשה  הרגשה  זו  הייתה  לי. 

התחלתי לאסוף את חיי מחדש.
כל.  חסרי  אך  משוחררים  "היינו 
חסרי  בית,  חסרי  אך  משוחררים  היינו 
משפחה. לאן הולך נער משוחרר אשר 
משפחה  אין  בית,  לו  אין  דבר?  לו  אין 
לבד.  לגמרי  בעולם.  לבד  הייתי   ...
מש־ מכל  לבד  מגוריי.  מארץ  הרחק 

דבר.  ממנה  נשאר  שלא  שייתכן  פחתי 
כאשר  נעלמו  מכריי  שכל  העובדה  גם 
רוחי.  את  העכירה  הרכבות  מן  יצאנו 
אוכל  שאתו  לצדי  מוכר  איש  היה  לא 
להחליף מילה או לחוש תחושת קרבה 

כלשהי.

עם הגנרל איזנהאואר
איש שיחנו ממשיך ומספר: "האמ־

מעט  מאתנו  אחד  לכל  נתנו  ריקאים 
באזורנו  האמריקאי  הכוח  מפקד  כסף. 
למרות  הגנרל,  הגנרל איזנהאואר.  היה 
היותו נוצרי, שמע שיש בינינו רב צדיק 
כשנפגשו  הצדיק.  את  לפגוש  וביקש 
שאל הגנרל אייזנהאואר את הרבי  במה 
יוכל לעזור לו. הרבי ענה כי הוא מבקש 
קומנדקר צבאי בכדי שיוכל לאסוף את 

הגנראל  לקבורה.  ולהביאם  בדרך  מתים  מוטלים  שנותרו  הרבים  היהודים 
אסף  נוספים,  יהודים  בעזרת  הרבי  ואכן,  שביקש,  הקומנדקר  את  לו  העניק 

את הגוויות והביא אותם לקבורה כדת משה וישראל.

"מאוחר יותר סייעו השלטונות לרבי להקים גם מטבח כשר. הרבי לא נח. 
הוא התחיל לארגן סביבו חיים יהודיים. הוא כינס כשלוש מאות בחורים וב־

מקביל גם ניצולות שבהם התחיל להחיות את הניצוץ היהודי שכמעט ונעלם 
באימת המחנות. מאוחר יותר הצליח להעביר את אנשי הקבוצה לאמריקה.

או  פחות  לנסוע  רצו  שכולם  ניצולים  כמה  של  קטנה  קבוצה  "התגבשה 
רצו  בתוכם,  ואני   , היהודים  מרבית  הישן.  ביתי  שכן  שבו  אזור  לאותו  יותר 
להגיע לביתם בכדי לבדוק האם שב מי מבני ביתם. אפילו אלו שידעו כמ־

עט בוודאות שכל משפחתם הקרובה נרצחה חשו צורך לשוב לביתם מתוך 
תקווה למצוא פנים מוכרות ואהובות שאולי יצוצו מאי שם. יצאנו לדרכנו 

עזרה  מעט  קיבלנו  בברלין  שלנו.  הראשונה  התחנה  לברלין.  פעמינו  ושמנו 
לנו  היה  שלא  כמובן  לפראג.   המשכנו  במקום  קצרה  שהות  ולאחר  כספית 
מה לאכול והיכן לישון ובכל מקום שאליו הגענו היינו כנוודים בני בלי בית. 
בפראג התיישבנו לצד נהר גדול ויפה. הצלחנו להשיג מעט מזון, בישלנו אותו 

בדרך מאולתרת כלשהי ואכלנו ליד הנהר.
"לאחר ימים אחדים בפראג עלה בידינו למצוא רכבת שנסעה לבודפשט. 
הרכבת הייתה עמוסה ביותר. היו אלו הימים שאחרי המלחמה ונדמה שכל 
העולם נסע ממקום למקום. פליטים, חיילים השבים הביתה... לא היה מקום 
בתוך הרכבת. בלית ברירה התיישבתי על גג הרכבת, שם עדיין היה מקום. 
הונגריה הייתה באותה תקופה תחת שלטון רוסי, וחייל רוסי הגיע אלי עם 
עדיין  שהאנטישמיות  התברר  יהודי?!"  "ז'יד?!  נמוך:  בקול  לי  ואמר  רובהו 
לא שככה בעולם והיא קיימת, גם בתוך מושיענו הרוסים. החייל היה נחוש 
בדעתו לסלק אותי מהרכבת אבל באופן מפתיע סבב לפתע על עקביו ועזב 
אותי במנוחה. לאחר נסיעה ארוכה למדי כשאני יושב על גג הרכבת החוצה 

בדהרה את מרחביה של אירופה הגעתי בשלום לבודפשט.

הזוועה מול העיניים
ואז מגיע החלק הקשה יותר ר' פנחס חוזר לבודפשט ואז הוא רואה את 

הזוועה בעיניו ומתברר לו שהעולם השתנה באחת:
ממדינות  גם  ולעיתים  הונגריה,  רחבי  מכל  ניצולים  נהרו  בודפשט  "אל 
לאחר  שנים  כחמש  בתש"ד.  רק  הגרמנים  ידי  על  נכבשה  הונגריה  אחרות. 
נרצחו  הנאצים  בה  פעלו  שבהם  הספורים  בחודשים  המלחמה.  שהחלה 
האחרות  אירופה  למדינות  יחסית  ,אך  יהודים   600,000 כמעט  בהונגריה 
שנכבשו על ידי הנאצים, נותרו בהונגריה, ובעיקר בבודפשט, מספר רב יותר 

של ניצולים.
"בבודפשט החלה כבר התארגנות לסיוע ליהודים שזה עתה הגיעו חסרי 
כל ומורעבים. כאן קיבלתי מהג'וינט מעט כסף  וגם תפילין. המשכתי ברכבת 
לעבר העיירה שבה גרו הוריי וסבי וסבתי . למקום שבו היה ביתי, עד זמן לא 
רב.  את הדרך המוכרת מהרכבת אל העיירה עברתי ברגל. מרחק של כשני 

קילומטרים.
בוודאות  ידעתי  משפחתי.  מבני  מישהו  לפגוש  בתקווה  לביתי  "שבתי 
שאבי איננו עוד בין החיים. אך מה עם שאר בני המשפחה? אמי ואחיותיי, 
התקווה  בי  דלקה  עדיין  כי  אם  הנוספים?  משפחתי  וקרובי  האחרים  אחיי 
שמי מהם עדיין בחיים, הרי אט אט חלחלה ההבנה בתודעתי  שמרבית בני 

משפחתי קרוב לוודאי אינם עוד בחיים.
מי  שכל  להבין  התחלתי  עוד,  ישוב  שלא  וידעתי  אבא  נעלם  "כאשר 
בוודאות  נחתה  שבו  אחד  רגע  זוכר  איני  מותו.  אל  למעשה  נלקח  שנלקח, 
הידיעה הזו אך הפרידה מאבא, השמועות שרצו בין האסירים והמפגש הק־

רוב והיומיומי עם המוות הבשיל בי את ההכרה שמרבית בני משפחתי וודאי 
נרצחו או מתו בנסיבות אחרות.

"למרות זאת צעדתי אל ביתי, פוסע בין בתי העיירה המוכרים לי כל כך. 
בשבילים בהם פסעתי פעמים כה רבות בעבר. בשורה שבה גרו סבי וסבתי 
היו מספר בתים של יהודים. כאשר נכנסתי אל ביתם של סבי וסבתי קיבלה 

אותי דממה מיותמת. איש לא היה שם. הבית עמד שומם וחסר חיים. פניתי 
לביתם של השכנים היהודים אותם הכרתי היטב. כאן כבר חזרו כמה מבני 
המשפחה: בת שהצליחה להסתתר עם שתי בנותיה הקטנות, בת נוספת שלא 
הייתה נשואה ובן נוסף. הייתה זו בעבר משפחה גדולה ושאר בני המשפחה 
מצאו את מותם במחנות. בני הבית סיפרו לי שאחי הגדול הגיע כבר הביתה 
נסע  אחי  וסבתא.  סבא  של  חנותם  של  המחודשת  לפתיחתה   פועל  ושהוא 

לעסקיו ומן הסתם ישוב בערב או למחרת... אמרו השכנים.
לבד  עוד  הייתי  לא  לבי.  את  חיממה  בבית  נמצא  הגדול  שאחי  הידיעה 

בעולם. לפחות אחד מבני משפחתי עדיין חי.
בימים הבאים  התחלתי להסתגל  מחדש לחיי העיירה.   מדי פעם הגיעו 
רק  החיים.  בין  הוא  גם  הצעיר  שאחי  הזדנבה  שמועה  ניצולים.   עוד  לכפר 
לאחר חודשים אחדים הופיע גם אחי הצעיר בבית. התברר שכאשר נפרדנו 
לאחר  הילדים.  ביתן  ל"קינדרלאגר",  מאיר  אחי  נלקח  באושוויץ  בסלקציה 
בבית  ואושפז  הנאצי  הטורף  מציפורני  ניצל  ה'  בחסדי  בדכאו.  גם  היה  מכן 
אמרו  הרופאים  ביותר.  ורזה  חלוש  כולו  הביתה  שב  הוא  בגרמניה.  חולים 
שחלה בשחפת והוא התקשה להתחזק ולהחלים. מדי כמה ימים היה צריך 

לנסוע לבית החולים, שהיה מרוחק למדי, כדי לקבל טיפולים .
של לפני המלחמה.  את היציבות שאפיינה אותם בתקופה  "חיינו חסרו 
הבית היה ריק, דומם מדי. העיירה הייתה שקטה. פה ושם היו מעט יהודים, 
המדברים ביניהם חרש. הקהילה כולה כאילו נמחקה מעל פני האדמה. רק 
שרידים בודדים שבו. ביתו של הרבי מליסקא נותר סגור ומסוגר. הוא ורוב 

בני ביתו נספו יחד עם מרבית בני העיירה.

עיר ואם בישראל
אבל מה לי להתרכז בעבר", ננער ר' פינחס, "העיקר הוא מה שהיה לאחר 
מכן. זכיתי לעלות לארץ ישראל. אמנם בעלייה בלתי לגאלית, ולהיות שותף 
בכינון יישובים יהודיים בארצנו הקדושה. היה לי שותף לעסק עשרות שנים, 
הרה"ח פינחס זעליג הכהן הרשקוביץ ז"ל. הוא הלך לשאול את פי קודשו של 
הרה"ק רבי אהרן מבעלזא זי"ע האם לגור ברחובות. השיב לו הרבי הקדוש: 

'רחובות היא עיר יהודית!'
את  הקמנו  תחילה  יהודית.  לעיר  רחובות  הפכה  השנים  ברבות  "ואכן, 
נוספים,  שותפים  עם  יחד  לרחובות.  עברתי  מכן  ולאחר  רא"ם,  בני  היישוב 
כמו שכני הר"ר יעקב וייס ז"ל, הקמנו שיכון של 42 יחי"ד, ולאחר מכן הקמנו 
פרויקט נוסף של 140 יחי"ד. זכיתי לייסד בית כנסת גדול ונודע בעיר. כאלף 
יהודים פוקדים מדי יום את היכל בית הכנסת, ונמסרים בו חמישה שיעורים 
בדף היומי, כשאת השיעור הוותיק ביותר, הנמסר בשעה חמש לפנות בוקר, 

זכיתי לייסד.
"זכיתי להיות מקורב אל כ"ק האדמו"ר מקרעטשניף זי"ע, שהתעניין כל 
העת באיזה שלב מצוי השיכון שאני בונה. הוא נהג לומר לי תמיד: 'ר' פינחס, 

אתה היסוד שלי'...
זה מה שצריך לזכור! את העולמות שנבנו לאחר מכן, את היהדות שפרחה 
ועלתה בארץ ישראל", מסיים ר' פנחס את סיפור חייו, שרק חלק ממנו הובא 

כאן. 

אנדרטת נעליים על הדנובה לזכר הקורבנות היהודים שנורו על גדות הדנובה

כ"ק מרן אדמו"ר ה'שפע חיים' מצאנז זי"ע עם תלמידים במחנות העקורים

כ"ק מרן אדמו"ר ה'שפע חיים' מצאנז זי"ע בקבלת פנים לגנרל אייזנהאואר

צאנו לדרכנו  צוצו מא שם. ם מוכרות ואהובות שאול בלה תקווה למצוא פנ ק וסבת תם של סב ם. כאשר נכנסת אל ב הוד ם של ו מספר בת כאן. ה
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