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 .6עדות הרב יצחק מאיר לוין (אגודת ישראל)
בפני אונסקו״פ*
10.7.1947
בשם ההסתדרות העולמית והארצית של אגודת ישראל הנני להביע לכם את
ברכתנו שתצליחו בתפקידכם.
אולי זהו מקרה ראשון ומיוחד בהיסטוריה ,שנציגי חמישים וחמישה עמים
המאורגנים באומות המאוחדות באים לארץ הקודש לירושלים לחקור את שאלת
ארץ־ישראל ועם ישראל.
הננו מופיעים לפניכם כנציגי היהדות החרדית העצמאית המאורגנת באגודת
ישראל בארץ ובכל העולם .השקפתנו היא ,שרק תורת ה׳ ,שהיא התחיקה הנצחית
של העם היהודי משמשת יסוד ובסיס לקיומו בתור עם ה׳ ,רק התורה היא נשמתו
וחוט שדרתו של העם הזה .וכל המתחולל בארץ־ישראל ובקרב עם ישראל יש לו
זכות הקיום רק בהיותו קשור ונובע מתורת ה׳.
רעיוננו מייצג מסורת בלתי־נפסקת זה למעלה משלושת אלפים שנה ,ומושתת
לחלוטין על התנ״ך והתורה שבעל־פה ובלתי תלוי ומושפע מיסודות רוחניים
אחרים .ברצוננו לסייע לכם מנקודת השקפתנו זו לפתור את הבעיה החמורה
שלמענה באתם לארץ ולהשמיע לפניכם דברים קצרים:
ראשית כל הננו מצהירים על דרישתנו העיקרית שהיא דרישתו המאוחדת של
עם ישראל כולו:
ארץ־ישראל ועם ישראל מהווים אחדות גמורה שלא ייתכן להפריד בין הדבקים;
למעשה אנו דורשים :לפתוח שערי ארץ הקודש לפני כל היהודים השואפים לעלות
אליה ,לפתח את כוח קליטתה עד קצה גבול האפשרות וליצור משטר מדיני שיש
בו להבטיח עלייה חופשית והכשרת הארץ לניצול כוח קליטתה []...
האזינו לקולו של בן־גזע עתיק־ימים ,המדבר אליכם בשפה מקורית כמו
שמקורי הוא עם ישראל בעצמו .זה אלפיים שנה נודד העם היהודי על פני כדור
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הארץ ואינו מוצא מנוח ,סובל יסורי־שאול־על־אנושיים ,נשחק בין גלגלי עמים
ושליטים שונים ,ממשלות ,משטרים ומפלגות .משתנות צורות המלחמה ביהודים,
מתחלפות התואנות ,העלילות והרדיפות אולם עם ישראל חי וקיים על אף הכול
ומבלה את מעניו ורודפיו .אפשר להשמיד או להטמיע חלקים ממנו ,אולם אין כוח
בעולם שיכול לחסלו ולהשמיד זכרו.
תמיד נמצאו יהודים שעזבו שכיות חמדה בארצות גלותם ונהרו תוך סכנת
נפשות לארץ־ישראל השוממת והחרבה .כדרך שישראל שמר אמונים לארצו ,כך
שמרה הארץ אמונים לעמה .שום עם מכובשי הארץ במשך הדורות לא הצליח
להפריח את שממותיה .הבטחת התורה “ושממו עליה אויביכם״ נתקיימה במלואה.
הארץ מנעה את לשדה מאחרים .שומם היה עם הגולה במרחקים נכסף ומתגעגע
לארצו .שוממה נשארה הארץ ונכספה אל בניה.
במו עיניכם ראיתם בסיוריכם את הפלא הגדול :השממה בחלקי הארץ ,שאינם
מיושבים יהודים ואת הפריחה בכל מקום שהיהודי נצמד אל אדמת הארץ באהבה
והקרבה ובהתמסרות .מטרתכם לחקור עובדות .תהיה עובדה נפלאה זו לנגד
עיניכם כעדות חיה למופת חותך ,לקשר העל־טבעי המאחד את ישראל עם ארץ־
ישראל ,קשר שבורא עולם הטביע את חותמו עליו מימי אברהם ועד אחרית
הימים המשיחית.
במשך אלפיים שנות גלות נרדפנו ,אולם את שני הדברים האלה  -תורת ה׳
וארץ ה׳  -לא שכחנו.
אהבת היהודי לארצו היא אהבה בלי מצרים .כל אהבת־מולדת לא תדמה לאהבה
זו ,כי היהודי רואה בארצו לא רק מולדת סתם אלא את הארץ המקודשת לבורא
העולם ,ערש הנבואה ,אשר בה בחר ה׳.
אתם באים אלינו בשם האומות המאוחדות .בתקופתכם היתה השואה .אנו
זקוקים היום לישעיהו או לירמיהו שיוכיחו את העמים בשער.
אנו מאמינים בה׳ מנהיג הבריאה ומשוכנעים ששום סבל וייסורים אינם הולכים
לאיבוד וסבל שנות אלפיים של עמנו מצטרף לחשבון אחד .יש דין ויש דיין לעולם,
אבל מה שקרה בשנות  1945-1940לא היה עוד בתולדות העולם.
הגם שנראה בנאלי לגולל שוב את פרשת השמדת  6מיליון יהודים ,אולם
אנו מוכרחים לשוב ולדבר ולחזור לדבר על זה 6 .מיליון יהודים נספו .היהדות
באירופה נשמדה.
אני אחד מאלה שניצלו בנס מתוך הלוע הפעור של חיות הטרף ,ואינני יודע
באיזו זכות עלה בידי להימלט ולא להישרף יחד אתם במשרפות טרבלינקה
ואושואנצ׳ים  -אולי כדי להיות שליחם ולהביא זעקתם לפניכם []...
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הספר הלבן יש לו בודאי חלק גדול באשמה שיהודים לא ניצלו .העולם כולו -
בייחוד המעצמות הגדולות  -אינם יכולים להשתחרר מאחריות []...
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