
חלקא'

מסתאחל
זצ"לרייזנרדדומשההר"רא"משללזכרו

שיחי'חלציומיוצאילזכרות 11חידו

 11הוושלושיםביוםלזכרושנאמרודברים



בוחלק

לדרך
 ~-~ ....--~ !!י--
ך;בזg;ני?

ח~יותולדות

מדרכיוועובדות

ז"לרייזנרדדומשהר'א"משל



זצ"לרייזנרדודמשהר'א"מ

תשנ"חבסיוןד'תער"בבטבתה'
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צדיקיםלאנשיםהיתהוגבוהרמסירותאיזולתארניתןלשאהוסיףאבא

ר'ידידואביאתהזכירלדרגמאר"ל,להשמדהבקררןעמושנסערדרךוישיר

למעלהמאומהלטעוםצרהלשאהי"דירבהשלרםר'ארניריך,~לשמה

רראסער""בעגילמיםלוהיהלואשעה,מחצייותרנמנםכיימיםמלששה

 ...שחירתשנתלשאחרירים,טילת

 ,עמונטלאחדשכלהמעטרקבנמצאהיהולאכמעטשארכלסיפרעדר
כמרבןאבאלחלוקה,מיותרותנקניקחתיכותהרבההיוהקרוןמנוסעילאחדאך

הקטןבנראךנעשה,הכשרובאיזההנקניקלשמקוררמהרידעלאכי ,אכללא

"ס'איזאבאאתשאל ,האלובנסיבותהנדירמה"מעדן"לטעוםשצרהז"לגביראל

מאכלכלאלונוראותשבנסיבותכמרבןכן! ,לווענה )!כשר?זה(=האם 1כשר?

כשבנר-כךלענותחייבוהיהשבע!בןלילדגםרמההגרף,לקירםמותרהיה

אבא ...ליגםכשרזהאבאשרבשאלותשעכבןשהיהז"לשאוליותרהגדול

לאהזה(ה"צדיק")שהבןבדמעותאבא.הוסיףוכאן ..ידוע"לא"ואמרגמגם

נכנסכשבקרשי-הגדולערבונםאףעלוהתגברלאכול,אופןבשרםאח"כהסכים

 8 •-ואוראוירבחוסרולחץ,דוחקשלבמצבלפיהם,משהר

fנ-ף/'~ ;_( . /(J I /~א / 

משחררתהעבודה :הסיסמהמתנוססתלאושויץסהבכני
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"י 11 \~ 
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בארשרריץהרכבתתחנת

אנשישלבצורחותנצטוווהכל ,הדלתותנפתחולאושוויץהרכבתבהגיע
מידלצאת .ס.ס

ולהשאירמהקרון

אתאחריהם

הם ,החבילות

לתומםחשבו

ממילאשהחבילות

ובוראימסומנות

אתיקבלאחדכל
חפציו

החדש

כמה

נתמלאה

 .טרנספורט

במחנה

,t( ., 
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~.~;1·· -~ ·"-.-. ~· : 4 ' ,-. ..,-. 
., '" ץ , • . . - ~ 1 . • tL ,J ' ' ' ~ · 

תוך

דקרת

באותושהגיעואנשיםבאלפיהרכבתפסישלידהגדולההרחבה

 ...... .... ·-•.·-י·י'iinv. . ,,\.':.' ...... • -fןוויייייי•
-· . 

בעת

היציאה

מהקרונות.

מכאןכבר

תןינ

חיןלהב
בשתי

 .ארובות

הסלקציה

מה ,חיתהנוספתשסיבהנראהאן ,כשרותבטעמיזאתונימק ,ימיוכלנקניקמלאכולנמנעז"לאבא 8
 ...לוהזכירשזה

וחבטוצרחובידיהםמקלותעם .ס.סאנשירצוהזההעצוםהקהלבתרך
אחדאף ,האחתשאגו,פקודותשתי ,פקודותיהםאחרשימלאהאומללבקהל
שלאמי ,ולטוריםלקבוצותלהסתדרוהשנייה, .צרורותיואתלהביאיעזשלא
 ...המקלחבטותבעזרתמידזאתקלטשלהםהצרחותפשראתהבין
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 Hארשרריץ Hהשםמובלים,הם"גיהנרם"לאיזהמידהביןשהואהוסיףאבא

 nדרהדרחכברלרכבתמחוץרגליודרכושאךגםמהשומעיו,בקרבחלחלהעורר
להשארשהשתדלאלא ...דבדרםלשפשרםוהביןחרוכותגופרתלשנורא

 .תביןלאשמשפחתוכדימאופק
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~ 1i)_;;J ( /2; P.. ~ f ff ~ v1a/1 · יL? '\~ 1 'l> >6 1ג , g>o ר~, /r;ן)פ,_J 
י F 1ה,איישאר,הנס ihיקזאתשבכלמא,ד,בכללד'~ירהאתבכל
 7 &ג"עהעלהשגםכפיהמלחמה,בסירםשרבלהפגש'ויזכוהחייםביןומשפחתו

החייםבברכתשמברכם ,המלחמהלאחרמידשכתבהמילה"ב"פנקסהכתב

אבידתר.לולהחזירה"להקבומתפלל

ספורותדקרתתוך

הסלקציההחלה

לשמצההמפורסמת

מנגלהד"רשל

 .אצבעבהנפת ,ימ"ש

חיים-כאןנקבעו

 ,חולים ,זקנים' ..ומרת_

נצטוווטף ,נשים

לשררה .לעבור
ירכל ,השמאלית

הכשיריםהגברים ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~

 ,ובניראשתו 'רביןאבאביןהאחרונההפרידהחיתהזר ,הימניתבשררהלעבודה

למשלוחלהתארגןיספיקוימ"ששהגרמניםכדיבמהירותנעשההכל ,כמרבן

אי ,בכוחממנונקרעווהםלבניו,לנשקהספיקלא 'אפישאבאעד .ר"להבא

ההגירן'מצדשהביןואף ,אלומדורותבדקותעליועבראשראתלתאראפשר
ראההואמזרויתרה ,השרופותהגרויותריחבגללהןטוב,מבשראינושהמצב

רעשןאששלולשונותרבלגובההמיתמרותהכבשניםארובותאתמרחוק

 ,לעשןלהפוךהאשהספיקהלאהארובותשלהרבגובהןלמרות .מהםברקעים

פלטווהארובות
iiiiiiiןl~ 

ואשעשןתמררת

 .יחדיו
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הקורותעלידעאלכשעדייו ,המלחמהלאחר 7' .- , ' ) •
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צרתהכךלאאךיפגשם,שאכןקירהוהשחרורהמלחמהסירםעד

באותואתםשהיוהשחרורלאחרשפגשמכריםעדריותועפ"י ,העליונהההשגחה

יוםבאותומידכיהמרההבשורהאת-מהמחנותשחזרולאחרקיבל ,וניצלו~ם \/
לתאיוהטףהנשיםהובלו ,אושוויץ ,המרתעיראלבהגיעם-ה"תשתשר~ ה::~

 ) 9(בןשאולרבניהםלביאהמרתאשתו ,ביתונפשותוביניהםלהשמדההגזים

לקברואף ,מרומיםלגנזישעלו ) 4(כבתחיילאהפעוטהובתם ) 7(בןגבריאל

השראהלאחרשהקיםבמצבההזכירםל"ז(אבאדמם!ינקום 'ה .זכרלאישראל

מענייןדבר ,אגב .) 47עמ' 'אלפרקג,.נספחתצלוםר'ז"לנחרםר'אביוקברעל

לביתנסתלקת"]ר[בשנתלכןקודםשנהכמאהזהנירם :שלהםהזכררןביוםיש'

אשתמרומיםלגנזיעלויוםובאותופרשבורגמ"רראב"דע"זיהחת"סמרןעולמוארובות
.ד"הי ,זרמקהילהאוכלוסיןהרבהעםיחדב"פתושביבניהםושלשתאבינונראותהכבשנים

G:י< n1 נ• ----------------·--
ממרחק ;;;r-א
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אבאשלבניו
שאולמזוו"ר

ד"היוגבריאל
שהותםבעת

אצלבהונגריה
ז"לכתן 'רדודם
תזו,ך.

יגיתחגהלבישום
 •התמוכהדכבול

ארשרריץמחנה

 ,איש 1500-כהמחנהתרככיאלהגבריםכלנלקחו ,הסלקציהלאחר

נמצאיםהםשברשהמקוםבינר;דהשילוטי"עפ ,אדמותעליגיהנםשללפתחו

בהירתםשכברמאחר "מרעידהמלהאיזו ! !"אושוויץ" ..מאשראחרלאהוא

האמיןרמי ,ישרברןלאבאיוכלאשר "זהמיםיאמחנהעלשמערסרדבמחנה

 .פנימהבמחנהנמצאיםהםכברהמחשבותבלילותוך ,לשםיגיעוהםשגם

תילבגדרימוקףהיהסופראתרואיםשאיןעירשלגודלבסדרהמחנה
לעמודימחובריםהגדר,בצידיתלוייםשהיוהשלטיםשהזהירוכפימחושמלים

כשלבגרבהבטון

ובמחנהמטרים, 3

שוררתשוררתעצמו

אועץצריפישל

ללא ,בלוקים

 ,בגרבהרק ,חלונות

היו ,לגגסמרך

מעיןקבועים

רבין .קטניםאשנבים

שלשוררתכמהכל

גדרישרבצריפים

כדימחושמליםתיל

הם .לקבוצהקבוצהביןמעברלמנוע

לא-משמשיםאלוצריפיםכיהבחינו

 ...אדםלמגורייאומן

יץאושוסביבםימחושמלתילגדרות

שהותםבהמשךהיהכך ,לסרפדם .ס.הסאנשיהתחילוכניסתםעםמיד

כיקעקעו,לאכברהידעלמספרים ,מיפקד ="אפעל"נערךביוםפעמייםשם

 ,זרבתקופהשהגיעוהמשלוחיםצפיפותמרובמרובהומלאכתם ·קצרהיההזמן

היתהזאתבכל-והלאהזהמרגע-אליהםההתייחסותאבל ,ה"תשתשרי

 ."בלוקים"בשםשכרנו 9לצריפיהובלווהם ,אדםכבנילא "ממסרפרים"כ

 ,קפדניתבדיקהלכרוקם .ס .הסחייליהחלו "ל"בלרקכניסתםלפני

וכדר'ידשערניהיואםוכמרבן ,בכיסיושהיה "רכושו"מעטאתאחדלכלוהוציאו

מרחץלביתלקחרםמכןלאחר .בבגדיהםהשאיררםשעהולפי ,לקחוהכל

 .רגלםכףרעדמראשםגולחווכולםמבגדיהםהפשיטרםבלשונם)כ"זארנה"

נשדדוהנעלייםרגםהבגדיםגםכלומר ,בגדיהם "נעלמו"המרחץמביתבירצאם

סמרטוטיםכמהאחדלכלנתנו .הס.סחיילי ,הרלדםכביוםעירומיםונשארו ,מהם

שקיבלומהאנשיםולחלקממששלסמרטוטיםשימשוגרביים ',בגדים'"בצורת

שקיבללרינגריהודהמרמעידככךל"רחמטליתותעשוייםאלוהיוצמרגרבי

קיבלמהאנשיםגדולחלק ,קשרתעץנעליכללבדרךהיוהנעליים ,אלו)גרביים

מדתאתתואמותאינןכללבדרך-שמאליותשתיהןארימניותנעלייםשתי

הם .לצריפיםהאסיריםהובלוהחדשה "תלברשת"בשהתעטפוואחרי ,הרגל

היוצידיומשנימטר 10- 8כורוחבומטר 50כ-שארכוענקלצריףהוכנסו

אליהם)להכנסניתןהיהבשכיבהכרקנמוכותקומרתשלשבניעץדרגשימוצבים
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ולכל ,מזןרכרוגמת ...סמרטוטאיזההטובובמקרהקשמעטפזוירםרעליהם

 .)!מטררחצישניםעלשניםלש(ברוחבאיש 8- 6בנדחסושבזר ""מטה
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ץירשארהבמחנהשינהידרגש

לשהקדמיבחלק .מחדרו "הבלוקזקן"הגיע "טותיהם"מלשבכנסרלפני
 ,מעוזירולוכמההצירףעלהאחראיזקן""לאותובררויםחדירםשניהיוהצירף
להשגיחהיהתפקידם .למביןדרי ,גרמנייםפלילייםפושעיםאלוהיוכללבררך

 ,מוחלטשקטהשתרראז .המחנהחרקיעלישמרוחסרתם""שתחתשהאסיירם
נמצאים"הנכםמרריעם:רהרא ) ...השרעבארםבזמןהגהשהצויאלמיהיה(ארי

שכןמהאך ,נוספיםבפירושיםצררךבלהיהלא ... !"אושוויץהריכוזבמחנה
ירמסגור,והכלמחושמלותהגרירות ...מכאןלצאתאפשרותשאיןהדויעם
מקצתלהםמסרדכאןהעשרים!ארוירם- ...טובלריהיהלהוראותשיישמע
שעת .לצ~ףבכניסההכובעהסרתבלשונם) לע~~=(םיהו;ג;נקר ,המחנהמ"חרקי"
 .לישרןוהלכו ,ממכרנפדרורבכןוכר,' "ה"ארוחותזמני ,הקימה

המופקד

גולררעלהעתידעלומחשבותסיוטיםליללאחר-השכםבבוקר

קצרזמןפקרתוךלהתלבשעליהםהיה .לו;גפקראותםהעירו-המשפחות

 ,דדםלעמדועליהםהיה ,לצירףמחוץארוכותבשררותלוהסתדר ,לכךשהוקצב

בןלפני ..ברחושרבדדםושרבברח,לעמודבברשאפשר .ס.סאישאותרשיחליטעד

להסירעליהםכשמגיעמידלשהבארהרריעם ,לכברורכרבעםלהסירעליהםהיה

עצמו,בפניעינוישהיהה"אפעל"בצורתנאריךלא ,יחדוכלוםבמהירותהנובע

 ,צ"אחהשלהשנימפקדב[בפרטד,קהמפלצורך !מספרשערתשעמדוופעמים

הזאתהעינוייםמסבת .שרנותבעדריותפורסםשכברכפיהעברוה]מןבחזרה

החזיקולא ,בלבדוןשהראבשבוע'ערד .צהיארשררבראםלמחרתבברהתחילה

לכסרת "עבודה"הרתהשובולאבא ,ונפטראיש 70ל-וקרובמעמדםיאנשהרבה

בנפשוביהרגישאך ,נפשמסירותתוךולפעמים ,שניתןבמהעדבנפטריםלטפל

בתנורינשרפוולאבמחנהלקבורההובאושחלקםזכהוב"המה,ויהיהוא

 .הקרמטוירום

' 
פשריהרזו- "ארבל"השעתהגיע ,ראשוןבוקרבאותוהמיפקרלאחר

כינאמרזאתאך-ומפורסמיםידועיםשהדבריםמאחרבהשנקצרעצמהבפני

אבאיחד.גםוהרוחנייםהגשמייםהעינוייםמשארחרץנורא,עינויהיהה"ערב"

נחכמהיבשה,לחםפרוסתשלבכוחההיטבלהכירידעושבמחנהסיפרד'ז

לאברואסורפתכזיתשאפי'חז•ל-שאמררמהבחרשרדאר ,בהטמוניםואנרגיה

הייח ,, 'פימצואבלעל(בי ,החייםלקירםהברחאתית'הבוראנתןברשהיר

להגדירואפשראםברזלהגישובבוקר :כדלהלןהרתהיומיתמנת-ארבלהאדם),

חתיכתהערבולקראת ...עשביםבתערובתלבןמסלקבללבררךשבולש ,"מרק"

הצערעל ,הרעבעללהתגברנחצברואלוארוחות""ומ ,גרם 300- 200כ-לחם

 .הייסוירםרעל

שינהללא ,אובלללאאושוויץבמחנהראשוןשברעעליהםעברכך

לפתחיבבואםמידמהםנשדדואלו !ותפיליןטליתללאמכלוהקשה ,נורמלית

אךרבו'מפקדהיומית,מהתכניתשינויבלהיהלא ,כמרבן ,בשבת .זההנרםיג

עוברים""אינםשאםלחשושהחלדהם ,עברוהבשרםהועסקולאעתהלעת

סופםואזמיותירם""הםהירב"אבהם,צררךאיןשלגרמניםנראהבמחנה,

 ...קרב
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ב"פגישח .בנעוירערדאבאמפישמעתימזעזעת"אנקדוטה :ביתרמספרת

סקרבאושוויץשלוהבכוהרבמפקדדהיינו,הראשונה,ההיכרות"
מבטוהשהה , Hה"חדשיםגבוהה)אתבדרגההמחנה(=מפקדהאובשרטומפיהרר

אבאנבח.הנה"בוא" .בחיובהשיבאבאגרמנית?"דוברהנן Hושאלו:אבאעל
אוכל,תחלקלשכם,הבלוקעלאחראיתהיה"אתהמולו,ועמדהשורהמןיצא

שלארשתפניועלהעלהלסרב,אבאהחליטאתרעלהסדר---"עלתשמור
למקומךחזור"שוטה, :התרגזהמפקד " ...דברשרםמבין"אינניוהפטיר:תמיהה

בשררה!"

ובאיזונפשגדלותבאיזו ,הסיטואציהאתיפההבנתיבילדותיאפילו
פעולהבשיתוףולאהגרמניםכלפיבאחריותלשאתרצהלאאבא ,מדוברגבורה
יהיהשבר ,ס"הספיקודלבין "הבלוקזקן"ביןהכרחישהיהפעולהשיתוף ,עמהם
עללהקפיד ,לעבודהיצאשלאמישל ,נעדירםשל ,חוליםשלשמרתלמסורחייב
יותר :תנאיםהטבתעלויתרגםשפכךיפהידעאבא .מטהשלהגהנרםסדרי
טוביםבגדים 'העץדרגשעלולא ,הבלוקבקדמתמטהוברבחדרמגורים 'מזון
ללאויתרהוא ,עיקרכלשיקולהיוותהלאכזרתוספתכאבאאישאצלאך ,יותר

היסוס.שרם

תנאים :הזאתהגדולהההקרבהאתלעומקלהביןאנימיטיבההיום
 ,ערלהעדריותמאלפי .יותרטוביםהשררותסיכויי-במחנותפירושםיותרטובים
מחנותשלבגיהנםכי ,אחתלאשמענו 'תחימאמארגם ,אבאהעירפעםולא

דאגוהכל ,חייהםעלנלחמוהכל ,נפשיפהלהיותאחדאףהשתדללאהריכוז
אבאשלהתופעה ,ומצרותתורהשומריהיושלאאלובמיוחד ,בלבדלעצמם
לאהואיכולתו,ככלועזרובתמיםבאמתאחדלכלדאגהוא ,דופןיוצאתחיתה
נפשובעלעקרונותשלאישהיהומעולםמאז ,לאחריםמשישיותרלעצמוביקש
 ."האסיריםככלאסירלהיותורצה

עבודהושרב

כןעללביאלאשיבזאת )'גאיכה(הכתובמאמרבעצמםקיימוהם
א:י21לזק~שתול .בימושרלפנילרחמיםתנםשית•להשיוקירר 'אוחיל

הצע~ידידואתבפרטטוביםימיםיבראוערדכיבאמונההציבור
הגיעו ,תתעטףבהםונפשםוצמאיםרעביםבהירתםהשניבשבועואכן .כבן
לחלקהחלווהםהנאצים]עםבריתשכרתוקבוצות=נהבררגרררערתעל

 ,אושוויץמחנהסביבותבונקריםלבנותתפקידנתנואבאשללקבוצה ,תפקידים

רישאיררםלהם "זקוקים"ןשאכ.תקרהבהחיתהאךומפרכתקשהעבודהאמנם

 ,הנקיוןמלאכתהוטלהאחריםרעל ,הבישולעלאחריותניתנהלאחרים ,בחיים

 .אושוויץבגיהנרםנוספיםשברעות 3כ-עליהםעברורכך ,הלאהרכן

להכירהיהניתןלאכברבאושוויץשהיוזהחודששבמשךסיפראבא

 ,מהעינויים ,מהצער ,מהרעבמחרידהבצררההצטמקוכולםכירעהואתאיש

שזכר "תלבושת"הכולםרעל ,רצופותשערת 10-מלמעלהשלהקשהמהעבודה

העץנעליבתוספת ,הדלגרפםאתלכסרתהספיקהשבקרשי "מה'פיז"דמויתבה

 .אנושייםתתומתנאים

למכרםנתתיגרי

היואצלםשגםסיפראבא .במחנותהמריםהאויביםאחדהיההרעב

בוהרזיםהיואנשיםאחר.נושאמכליותרהארבלבדברסובבותהשיחות

על ,וכשרתיהםאימותיהםמבשלותשהיוהמאכליםעלמספרים ,עליווחולמים

רעלדעתועלאדםלהעבירבברחוהיההרעב ,ובחגבשבתהמאכליםתפריטי

 .הגירןוכלמחשבהכלמשתקהיההוא ,קרנודעת

רייבשילפתעוהבחין )אפעל=(במפקדאחתפעםשעמדסיפראבא

לגשת ].ס.הס[אישהקאפרמןרשותביקשהוא ,באשפהמושלכיםרקוביםירקות

 "לידהוגחןהערימהאלשגניאבא ,רשותואתנתןהקאפר ,משהרולאסוףלשם

בעט ,האדמהעלהפילו ,רצחמכותהבהררובהוובקת ,אחרקאפרלידוצץלפתע

עלאכזריותושהגיעהלאחרהרשעמשעזבו ,המסומריםבמגפיואותרורמסבר

לצאתשהושהוהקאפראליופנה .רהרהשאלוחזרבקושיאבאהתרומם ,סיפוקה

לוענה-כולוהמהלךאתהיטבראההוא- "ברכהאתהלמה" :בחיוךושאלו

 " ...הראשלישכואבמשרם" :אבא

סורבגם ,נרעדהיה "!תשחיתבל" .ארכלזריקתלשאתאבאיכוללאמאז

טעמואתיודעיםאינכםה"ב"-סבללא "טעיםזהאין"שבטענהמהדברלאכול

 !"הרעבשל
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ריכוזבמחנהאמונהשירת

והשתדלבאמונתוראיתןאמיץאבאהיהמסביבהחשבההאימהלמרות

הנההתמימה.ובאמונתוהחזקבבטחרנרלוהדביקםהדורייםאחיואתגםלחזק

 .מחולשממנולוצאתברלעמדווישקשהבהבסירןהקב•הלפניוהקהר

לאהאםבך,בלקשהבתקופהמעמדהחזקתם•ביצרשאלנובאשר

נישטגאראיזיאוש·קיין :תקיפהבנימהאךבחןענה ,,יאוש?לשלמצבהגעתם

הורה·קיין",המילהאתבהרגישואצלנו)קייםהיהלאיאוש(=שוםגיררעזן•

לא!ובללבללאומר,

שחשהעמוקההאמרנהאתלוחיותאמונהלחיותאבאירעימיובל

הראשוניםילדותנוזבררנותבין :שיחי'ונחוםמירםמספירם ,אפליםימיםבאותם

להגר"ייעקב""ביתסידוראתלפניוהחזיקאבאשבת,למצואיהזמירותמצרירת

המליםאתמרגיששהואתוךשלהבת-יהכשבולואותןשוררהוא .עמרין

ובהתלהבותבשמחההסידורמתוךעמושרנו .ובגאלוההנביאבאליהוהמדבררת
ובמנגינותמיוחדבסדרבסידורהכתובותהזמירותבלאתבמעטלתאר,שאין

יבולנוהלוואיהי"ד.מסרדעקשטייןאשרמשהההר"גמרבושקבלבפימיוחדות

אמררבותפעמים ...תוהרשמחתביוםההיאהשמחהאתלילדינולהקנותאנו

בפרךכשעברתימנשמתיפצרווהןבדבקותשרתיהללוהזמירות"את :אבאלי

בבל ,למטוסיםהחרושתבביתבמצוש"קשליהלילהבמשמרתהריכוזבמחנה

גרימידמפוזירעםלקבץ ...רווחהלעמךהמצאמנוחהיוםבמצואי :פזמתיביל

והעבירוריתךעמדאיךוהדגיםהראהביצרידירתנועותאתאנוזוכירם ...אבזרי

 :ושרבברבמשקלברזל
בבובלואשמחגאול"

 ,,, ___רובובתרומאוובובובראותו

r וחדבעמוםכן

 ...ופחדאומהתפול
אחדגווועלהבעת

וצלוחואורחותוו

 • Hהמשוחומלךהנבואאלוהו

האמרנהשירתאתהחי,ציורןאתהרגשתן,את ,המליםהטעמתאת

חסרך ,רגלימטהאמרתים.א·השיראתאגבדרך .לעולםלשכוחארבללאהזאת

שהיהוסיפרמאראוהבאבאהי'מלדבליןשפיראהגר"משלבלחנויסערני"ה'
 !'הבחסרלבטוחכרירגלובשמטההזעםבשנותרבותזאתמפזם

שחרית,להתפללועמדהמיפקרלפניהתגנבבוקרשבלאבאסיפרערר

 :[בלומררראס""אבערבלשונוואמרצחקבמבין?זההיההאם :לשאלתי
בישיבה)ללמודזבו(שלאנעריםשלשהקירבעשה,בןשזאתאלא ]!היתכן?

תפלתשומעשהקב"הלהםוהסבירלהתפלללימרםמהי,תפלהירעושבקושי

מנייןלעריכתלהתגנבהשתדלוגםפעםמדיבוקרבלעמםמתפללוהיהפה,בל
 .שרביהםמידאותםיגאלוהקב"ה ,יוםיבואשעודבאמונהמארשהתחזקועד

שיירהיהלאותקוהאמונהבלאבימעמדהחזיקולאשהתייאשואלוובאמת
 .מעמדלהחזיקהטבעבדרך

"הייתי :מספרהוא .גןמרמתפרוינריעקבמרהואהללוהנעריםאחר

אדםהיההוא .אחרבצריףפרידלנדבמחנהמכןולאחרבאושוויץאביכםעם

ונשארתימעמד,החזקתיבזכותואךהייתיברדד ,רערררניחזקניתמירמיוחד,

 :ליאומרהיהלפניהןארלאחריהן ,העבורהמשמרותביןכשנפגשנומ,"תרשומר
היולאסידוריםאחריו.ואנובקולהתפללהואיחד,ונתפלליענקל, ,ליריברא
כמהגםהיואפאתיים,היומבינינוהרבה .בע"פידעתילאהתפילהוסרר ,לנו

 .כולם"אתלחזקהשתדלהואמאד,מעטיםאבלאמונה,בעלי

באושרריץייסורים

תרכללאעיניושראומהואת ,שבוערתכששהבאושוויץשההאבא

מעטאךלנרלספרהסכיםולאחלקם,מנתהיוייסוריםעינוייםלשמוע,האוזן
יראיםאנשיםשלמערויותרביםספריםגביעלנכתבוכברהדבריםאולםמזעיר,

לר"ידמעה""עיןוספרל"זצרייסמנרללהגרמ"דהמיצר""מןכרוגמתושלמים
מעטשנביןל"הבאותזהמספרקטןקטעונעתיקרעוד, ,חרסטר"אבזצ"לגרינררלר

 :רז"ל ,מגיעיםהיוהדבריםהיכןער

ליוםמיוםנחלשנוהכחושהוהתזונההקשההעבודהלרגל
חלקהיהבמחכהלנושהנהיגוהחייםסדרכלכימרבןויותר,יותר

בניאתולהחלישלהעבידאיןמראש,מעובדתרחבהמתכנית

מקמחעשויהלחםפרוסתקיבלנויוםיוםח"ר,הסוףעדישראל

לדרגמאוארשוםוכר', !חטיםקמחברהיהמאדקטןואחוז !עצים
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אחדים,ברגעיםה"אפע'ל'אללבואפעםאיחראחדשיהודיאיד
כולנו,לעיניברגליוודרכולארץזרקו ,כוחובכלהגרמניאותווחיכה
עםעבמקללוקחרשעשאותואיןראיתיצריפו,אלשבוכאשר

אנושותשנפצעעדהאומללשלבראשווהכהישניםמסמרות

השבוייםעלוצירהבצווארוחבלקשראז ,לארץונפלבמוחו

הנכנסיםנגדועומדיתלווהואנשמתוויצאהףיהצרבתוךלתלותו

שגיסואלואתתלוה"אפע'ל'בשעתכןוכמוהי"ד!והיוצאים,
כלבואתהחדהאחדנאצי .ס.סקציןפ"אוונתפסו,לברוחביאושם

ומעשים !ד'ללגזרים,קרעווהכלבזה,במעמדאחדיהודיצעירעל
ימתוייראוישמעולמעןהעדהכללעיניתמידגעשואלהמתועבים

ולאראושעיניומהעלשמעידגרינררלדי"הגרל"עכ !וזכרםשמם
פעםשכשאלתינוסיףזאתרק .נוראותבעובדותשםמאריךוערד .זר
כ"גראהאם ,ל"הנבספראלועובדותשקראתילאחראבאאת

 'ה ,וכהנהכהנהערדאלאזררקשלאבכאבענה ,אלומעיןדברים

 .ירחם
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הכריזוהם ,הגרמנים)שלהאחרון(=הנשקצררייאהפלאץדאספארופרופלורים)

החלוואז ,איש-200כשםהתאספו .מטרייםבבלוקשיתייצבבנגררתשבקישמי

מסורולשנימקצוענתנולאחד ,בנגררתבאמתיפהברחוהאמנםאחדכללבחרן

לתאימידשלחו-150היתרואת ,-200המתוךאיש 50נבחרוכך ,הלאהרכן

 .ניצלרכךכגנרלשמשלרינגריהודה 'רגםנבחרשניצלו 50אותםבין ,הגזים

במלאכתשבקיהודיעאבא ,מסגרים 50ל-שזקוקיםהודיעוכשברעלאחר

בהצלחההמבחןאתעברהוא-בסדרמהתקופתבזהעבדהוא- ,המסגרות

 ,המטוסיםייצררלמקרם ,לפרידלנדהיומייםבתבנסיעהנשלחושניהםניצל.רכך

ושמחרשםנפגשוימיםכשברעשלאחרעדרעהושלקיומועלידעלאמהםאיש

בזה.זה

למפקדשאיחרעלכמדרמהמלקרתעונשקיבלאחתשפעםסיפרערד
כלהרעילוולאבדייקנותהכללהיותחייבהיהאצלם ,וילנקבנצרךכיאולי

אםנסוהיהבקרעררשלברצועותהצליפואלומלקרתשבעולםהתירוצים
יכלולאבזהגםה"רב ,ההכרהאתאיבדולאפ"שעכארבחייםאחריהםנשארו

וקיים.חינשארואבינד"רבסלו

הגורל"נם"ה-לפרדדלנדמארשררדץ

בסייעתאזכר ,פרךובעבודתוצמארעבמתוךשברעותאותםלאחר

 .במאוחרראםבמוקדםאם ,שברלאבאיוכלשכמעטזהמגיהנרםלצאתדשמיא

כך .יותרטוביםויהלהשרדסיכוייומשםאתצליחהצלוזלומעליופרששירמ
 ,אחרלמחנהמאושוויץנשלחאבא :היהכךשהיהומעשה ,מאושוויץאבאלצני

פרידלנדהעיראתכינוכך =ברסלארבייפרידלנדירבעאדםבכוחמחסורבגלל
 ,ברכבתלילותושניימיםשנישלמארשריץנסיעהבמרחקברסלארהעירשליד
לרינגריהודהמפרשבררגהצעירידידוגם .במלחמתםימ"שלגרמניםלסייעכדי

כןלפנישברעכ"גנשלחבאושוויץמכןולאחרסררבמחנהכשנתייםעמוששהה
וערדבמלאכתםבקיאיםנגרים 50בדחיפותצריכיםהיוש"ימהגרמנים .לשם
(מושביםמטוסיםלבנותמ"ע ,במסגרותבקיאיםאנשיםשלדרמהרמספ

~ 

פרךעברות

קבלת"גםבאושוויץמאשר "טוב"יותרהרבההמצבהיהבפרידלנד

יותרקצתבמנותזכרכן 'באושוויץשהיהכפימזוויעהבצררהחיתהלא "הפנים

יהודיםכמהערד "לזברת"להםשאופשרעדבנגריה)(בפרטארכלשלגדולות

כישלוהזעומההארבלממנתלצמצםשדאגסיפרל"זאבא .קטנהארכלבמנת

ולעודדםלסייעםשרצהצעיריםבחוריםהרבהשםוהיו ','גדול"היהכברהוא

לאבאחייהםאתחביםשהםסיפרואנשיםוכמה(כמה .מזרןמעטלהםבהביאו

 .יותר)לעבודמסרגליםהיוכשלא ,עבודתםבהשלמתוהןבארבלהןבידםשסייע

 ','ל"אפעלבבוקרששהשעהלפניקרםםילהשכחייביםהיובוקרבכל

ברגלצעדוו .ס.הסישומריבליווהמחנהמשערייצאודלהבוקרארוחתלאחר

חילוףחלקיושארומושביםפרופלוריםלייצורר"ביהחלכיורןמשעהלמעלה

עבודתולאחר .צרופותשערת 12-רס-כומפרכתקשההיתההעבודה ,למטוסים

עייפים ,רעביםכשהםרחציכשעהשארכהדרךלחזורעליהםהיההפרך

מאז !חדשים!כשמרנהשכזהיוםסדרעצמועלחזרכך ,מפקדושרב ,ותשושים

בשתיקשיםתוחיםילנימירבערובשהוזקקעד ,חייוימיכלברגליול"זאבאסבל

 .רגליו

וגםהמקפיאבקורבחוץביחדעמועבדתי :פררינדיעקבמרמספר

או ,השלגגובהבגלללצאתיכלושלאימיםהיו ,בשלגוממושכתקשהכהיבהל

רובקשעבדעליוורחמתיבפניםעבדתימאוחריותרלעבוד.יכלולאיצאואם

היהיותרטובאולם ,אוכלתוספתקבלובחוץאמנםרגליו,שהתנפחועדהעז
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לשלגשערתעשרהשתיםבמשךחשוףלהיותולאהמזרןתוספתאת"להפסיד"

הנורא.ולקרר

עבדאביכם :יהודה)ר'שלדרדרכבןמגבעתייםלרינגרמיכאלר'מוסיף

וחלקינשקלמשלוחארגזיםיצורושם-שוברטפריץח"בביהכנגרקשה

עבדאח"כבמשרד.ענקעצילחטובאסיריםקבצוותליערשלחוכךלשםמטוסים,

הגרמניים.הקרבלמטוסיפרופלוריםיצרושםפליגל-באר,בביה"חכרתך

תלשוםלונתןאםסיפרלאאבא_לזה.נתצרהה'ובחסדיהאפשר,במרתהמת

אך ,בצרוןנענהובלבישהבטההרלעזוריהדוהמידידובקשכאשר ...זהעבור

בח"'קוחבר 15כבןצעירבחורהיהבתמימות,אמרה"תכירכין"אתראהכאשר

ביידעלאכאילו " lמנייר? ...לתכריכיןבשרלאזה"הירפרשבררג,וקהילת
המחנה.בסביבותקבררהרמבןלאחר ...אנחנומהרבגלות

קצתובלילהבהמרתמאכלשלעשבמרקמעטכללהזעוםה"תפריט"
שמאהמחר,ליוםגםהלחםמןמשהרלהניחהשתדלנומאד.הציקהרעבלחם,

 ,ממנושקבלתיבמזוןשנעזרתיאע"פ ...לאחריםממנתרהפרישאביכם ...יהיהלא

 .השחרורלאחרהכירתנילאבברדפסטששדרהאחותי ,ממשקלימחציתאבדתי

ריכוזבמחנהאמתשלחסד

פאלרךךןךמשהר'ביניהםפרידלנ,דלמחנההגיעו ' Tלרדגיטושלשרידים

ל"זאבאעםיחדהשתתפווהםיבל"ח,שליט"אפאלוךאריה 'רואחיושליט"א

לטפלהמשיךז"לאבאאמת.שלחסדבמצרותידידולוינגריהודהר'ועם

מאבאשמענוולהלןהסיפור ,גלותותקופותבכלבמחנותשהיוהרביםבנפטרים

לקבורההנפטריםבהבאת ,הקודשעבדותעבודתו,עלהאחרונהבשנתוז"ל

הנפטרעלסיפראבאשבפולין.ברסלאובייפרידלאנדשהו,שבוהאחרוןבמחנה

שלהם.הראשון

 ,ררזנבאוםמרבשםמבוגריהודיאבאפגשלמחנהבראםאחרקצרזמן '"

מרגיששהואלאבאאמרפטירתולפנייוםפרשבררג),בסביבותרבהיה(אביר

אבא ,מהרשיבראלאבאלקרואשלחלמחרתיותר.מעמדלהחזיקיוכלשלא

התבונןהגיעהרשעהמחנה,רופאאתהזעיקאבאגוסס,כמעטומצאוהגיע

 .ושמונהחמישיםבןענהאתה)כמה(בןדרביסטאלטווי :ושאלמרעבשביב

אבא ,כבר)למותלך(מותרקרעפירןשויןדרס'קאנ :ברשעותהרופאהפטיר

לחדרנשאואח"כ ','ישראל"שמעעמוואמרנשמתויציאתשעתעדלידוהמתין

גםאךהיו,לא ,כמרבןתכריכין,"טהרה".לולעשרתכדיהמחנהשלהרחצה

וב"הלעשרת,מהעצהטיבטאבא ...לנפטריםלהלבישהרשעיםהרשולאבגדים

 ,הס.ס.בגדיאתתופרשהיהבמקצת,דתייהודי,חייטהיהבמחנהבידו.עלתה

אתלכבדכדיקרטון),(כעין ...עבהמניירלנפטר"תכריכין"שיתפורבקשואבא

אדשדרכדחיברצות

r ר"להגיעיאחתפעם .להםשאער,הנסיםאחדעלז•לאבאסיפיעדר
ממקרםחזרוכןלפניאחת,בבתבלבד)ועור(=עצמות"מרזלמנים"נפטירם-50כ '

ס..רהסהי"ד.קשה,ועבדוהומצמאמערבנשמתםונפחוסמרךבמחנהעבדותם

השניע"גאחדנוראבנזירןקרון)(כעיןגדלוהאחתבעגלהכלוםאתלקחתצוו
ור' ·דדומשהדיהאחיםביניהםנוספים,אנשים 8עדראישרוהםבגדים,לולא
 ,להםנתנולא ,כמרבן ,סוסיםכילהם,שיעזרוויהדוהמאבאחרץשי:פאלרךאירה
התללוה.העליהלכירוןהקרוןאתבקרבם,נותרשבק;שיכרחם,בכלגררוהם

אבא .העירבקרבת ,ההרבמעלההמחנהנפטירקבורתמקרםאתיחדוהשרעים

עליהםלומרשיוכלואנשים,מניןשיהיהכןהקב"הזימןהשמיםשמןהוסיף

ימ"שהס.ס.הוסיפוהמחנהמשערישיצואתגדלוהכהלשקבצוהופשוט"קדיש",
עלשרעההוסיפועדרהםיברחו.לאש"חלילה"הYמעמיבילנוספיםשומירם
ונתקייםובלעג,בברזבפניהםירקו " ..סופכםיהיה"כזה.עליהם,בלגלגםשרעתם

שהםבדמעותכמעטסיפראבאוגר'".למכיםנתתי"גררישכתובמקראבהם

אךוכבדה,גדלוהכהעגלהלדחוףלהמשיךמסרגליםשאינםידםבאזלתהרגישו
"שקצים"עדרשהצטרפואלאעדרלואקט,לרגעאפילולנוחהניחוםלא .ס.הס

קטמעטשעדרכברבטוחיםהיוהםאבנים,בהםוידולהםלעגוהםרגםמהעיר,
פורחת.ונשמתם

אתוראתהמהתיפלהיצאהאחתגרמניהגריהופלא,נסקהרהנהאך

 ,כזרבבדהעגלהלדחוףצריכיםצומרקיםמעוניםיהדויםאיךהנורא,המחזה
האחראי:הס.ס.עללצעוקהתחילהוהיארחמיה,ונכמרוכאלו,רבבזירנרת
ואתםלסחוב,האלהלצעיירםנותניםאתםאיךשכזרזחצופה ,לך"התבייש

לוקללהעליהללגלגהתחילהמרועשהאחראי H ••להם•עוזירםאינכם
אניפוחד?אינך~האםלו:ענתהלפתעואזפיך),(=סתמימאלו"דיין"פארמאכט

חכה,מהחזית,מפורסםמפקדלשואמרמפוסרם,"פיהרר"אותרלשאשתוהיר
שאותרסיפראבא ...שבידהבתיקלהכרתווהחלהסופך!"יהיהמהתראה
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כהאשהשהיאידעשלאוהתנצללרגליהשנפלוכמעטכסידהחריראחראי

היהודיםכלאתמידשישחררבתנאיהסכימההיאוכר:לוושתוותר ...חשובה.

הרה,רכךבמקומם,ארתהישארושהםהעגלהמדחיפתהללווהדורייםהרזים

ללאלידםהלכווהמעוניםההר,במעלההעגלהאתלדחוףהוצרכוחייליםאותם

מחשבות"רבותאיךבחרשראו .הרשעיםשלחמתםרעלאפםעלאצבענקיפת

דרקא .תקרם"היאה'"ועצת ,נשמתםשתצאעדבפרךבהםלדרותרצו "אישבלב

מידם.שהצילתםזאתהיאהשרעיםממפקדיהםאחדאשת

נםבתרךנם

כידוע, .מחנהבאותושהותםבעצםלהםהיהגדולשנסלצייןיש

וצבאהיהודים,דיכויעלמופקדשהיההס.ס.צבאצבאות.שניהיובגרמניה

 .זהלצבאשיירהיהפרידלאנדמחנהשלהמפקדהמלחמה.צבא ,הררארמאכט

ה"הקבהובילםד"רבסזה,במחנהלמפקדאח"כאותרמינולכןבחזית,נפצעהוא

בנוסףביממהשערת 12לקרובבפרךשםעבדואמנם ,ברלהתקייםשיכלולמחנה

והשתדל ,בעיניוחינםאתד'נתןמקרםמכל ,החרושתלביתולצעדה "אפעל"ל

ממחסניבגרנברעבורםעצמוסיכןשאפילופעמיםוהיוכוחו,בכלעמםלהיטיב

זקוקהיהכילשמה""שלאזאתעשהמסתמא .נפשםלהחיותנוסףארכלהמחנה

בהםונתקיים ,לתרעלתד"בסהדברהיהלהםאך ,וחזקיםבריאיםלעובדים

יטרשלאכישרבימר,לפנילרחמיםריתנם-השבתליוםבפירט-הפייטןמאמר

שמר.הגדולבעבור ,עמואתה'

רשעתעינוישהיההמחנותבכללשמצההידועה"אפעל"הז,כ~קד,אתגם

שלקשהחורףבאותולקצרפרידלנדמחנהמפקדהשתדלהמחנות,ברובדין

התעלללאגםאחרים'במפקדיםשנהגרכפיאותר "מתרח"לולאתש"השנת

 .הזה)בנושאקיימותמזעזעותעדריות(הרבה .באסירים

הממונהאחדהיה ,למשל .יבלתוכמיטבלעזורהשתדלהמפקדכאמור

היהבזהעמדולאראם ,מאדזהעלוהקפידהחדר,חימוםעלואחרהנקירןעל

 12יעבודשאדםייתכןאיךבאמרו: ,הרביץלאכללשבדרךאףאותם,מכה

עגלותכמהפעםגנבכ"כמר ...ומחרמם!נקיחדראח"כימצאולארצופותשערת

עמםלהיטיבהשתדלוכהנהכהנה ,ארכלערדלהםשיהאכדיסוכרסלקטעונות

כבקשתםבנפטריםלנהרגלהםוהתירהמתבכברדהצטייןבפרטיבלתו.כפי

 ,מיוחדקברותרביתניירשלתכריכיךרעםהמחנהשלהמרחץבביתבטהרה

במאי sב-המלחמהנסתיימהכאשר .טובהלוהחזירוהמחנה,יושבי ,והיהודים

המלחמהסירםלפנייומייםהמחנהמפקדלקחם ,ה)"תשבעומרבל"ג(בערך 1945
 "ל"אפעלהגרמני)הצבאכלאתהכריעוכברהבריתשבנותוהבינו(כשראו

אםאר ,טבעילאבמרתשלובמחנהנפטרמישהואםבגרמניתושאלם(=מפקד)
נספרהנפטריםכלבאמתכילא!אחד,פהענווכולם ,נגדרתלונותלמישהויש

 "פרטיזנים"מגיעים"עכשיו :המפקדאמראז .וכדרמהבתאונותארבמחלות
אצטרךראם ,ליערלברוחחייביםאתם ,המחנהאתויפוצצובנרשנלחמו
לוהשיברוהם ,המחנהשעראתלהםפתחהוא "לי!עזרואנא, ,לעזרתכם

לידירמסררהר ,המפקדשהיהיידעושלאכדיאזרחיים,בגדיםרהלבישרהרכגמולו
טובה.תחתטובהלווהשיבר ...מהפליטיםכאחדהאמריקאים

מחדרבכלראמתירשו

ויתרלאשםגם .הבכאבעמקגםאמתושלישרותשלסמלהיהאבא
במחיצתושהיהלרינגרמיכאלר'סיפר .וישרכמצודקלנכוןשמצאמהכלרעשה
 :מזעזעלמחזהעדשהיהפרידלנדבמחנה

אדם ,מפרליןחילוניסוסיםסוחרהיההבלוק)(=זקןשלנר"ה•בלרקרביץ'
העיראביכםשבפשוטים,ופשוטדרגהנחרתרוחוגסריקא ,ממדיםגדולמגרשם

עלזהאכזרהתנפלבתגובה .מוסרממנוחסךולאהתנהגותועלאחתפעםלו
אם' :וסייםלומרלושהיהמהברלהטיחהמשיךאבאמנותיו,בווהפליאאבא
 .כוחובכלבאבאוהלםקרשנטלהבלרקרביץ , ...כאןתתפגרתמשיךכך

 :לערמתיקראאביכםאבל "ברח!הפסק, ,ר•דעז" :אביכםאל"צעקתי
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