
הכרזת
ארץ הקודש

ַהִעדִֹתי ָבֶכם ַהּיֹום ֶאת ַהָּׁשַמִים 
ְוַהָּמֶות  ַהַחִּיים  ָהָאֶרץ  ְוֶאת 
ָנַתִּתי ְלָפֶני ַהְּבָרָכה ְוַהְּקָלָלה.

(דברים ל, יט)

האם לא נתנו לו עיניים ולשון 
וזוג שפתיים והובלנוהו לבחור 
(דרך  השתיים  הדרכים  בין 

הטוב ודרך הרע).
 (הקוראן, חבל הארץ 90, 8-10)

נוצרים,  יהודים,   - רוחניים  מנהיגים  1. אנחנו 
בארץ  כאן  התכנסנו   - ודרוזים  מוסלמים 

הקודש בשם אמונותינו.

היום  נמצאים  שכולנו  בעובדה  מכירים  2. אנו 
האנושית,  בהיסטוריה  גורלית  דרכים  בפרשת 
בפנינו  מציגים  העולם  מכל  מדענים  באשר 
בפני שינויי  עומדים  לכך שאנו  ברורות  עדויות 

אקלים משמעותיים מעשה ידי-אדם. 

  תהליכים אלו, אם לא יטופלו בדחיפות, עלולים 
אדם,  בני  מיליוני  עשרות  של  למותם  לגרום 
וצמחים,  חיים  בעלי  מינים של  להכחדת אלפי 

ולסיכון  חיי ילדינו ונכדינו באשר הם. 

וביכולת  הבורא  של  ברחמיו  אמונה    מתוך 
שנתן בנו להשפיע על המציאות, אנו מצהירים 
שהשינויים האקלימיים העולמיים יוצרים מצב 
חירום התובע תגובה מיידית ומשמעותית מכל 

אחד מאיתנו.

ולגרום  ברמה  קולנו  את  להשמיע  העת    הגיעה 
התבונה  את  למצוא  מדינותינו  למנהיגי 
הפוליטית ואת הרצון להבטיח את עתיד כולנו.

שינויים  של  שתוצאותיהם  חוששים  3. אנו 
בין  להביא  עלולות  אלו  גורפים  אקלימיים 

השאר לתוצאות הבאות:

לתורה  בניגוד  העומד  עולמי  • אי-צדק 
על  ולהגן  צדק  לרדוף  לכולנו  המשותפת 
ְלַמַען  ִּתְרּדֹף  ֶצֶדק  החלשים והפגיעים: "ֶצֶדק 
בין  "ובשפטכם  כ),  ט"ז,  (דברים  ִּתְחֶיה" 
הנשים  (הקוראן,  בצדק"  ושפטתם  אנשים 
ומיליונים  צדק,  רדפנו  לא  אכן,   .(58  ,4
מעניי העולם עלולים לסבול ולמות כתוצאה 

ממעשינו.

לצו  בניגוד  העומדת  הבאים  בדורות  • פגיעה 
המשותף לכולנו לזון ולפרנס את ילדינו. הרגלי 
כיום  שלנו  והראוותנית  הבזבזנית  הצריכה 
עלולים ליצור עולם שבו יאיימו על צאצאינו 
"ְוִכי-ָתבֹאּו  וצמא.  רעב  מחסור,  שיטפונות, 
(ויקרא  ַמֲאָכל"  ָּכל-ֵעץ  ּוְנַטְעֶּתם  ֶאל-ָהָאֶרץ 
יט, כג) "כמו שאבי נטע עבורי [עץ] כך גם אני 
נוטע עבור בני" (תלמוד בבלי, תענית כג, ע'א), 
"אל תחמסו את הארץ לאחר שִנתקנו דרכיה" 

(הקוראן, ממרום החומה 7, 56). 

ומוות,  סבל  אוכלוסיות,  של  המונית  • עקירה 
הסערות  הצמא,  הרעב,  בשל  ייגרמו  אשר 
הציווי  של  חמורה  הפרה  זו  והשיטפונות. 
באשר  אדם  כל  חיי  המקדש  לכולנו  המשותף 
ְּבַצְלֵמנּו  ָאָדם  ַנֲעֶׂשה  ֱאִהים,  "ַוּיֹאֶמר  הוא: 
ִּכְדמּוֵתנּו" (ְּבֵראִׁשית א, כו); "בראנו את האדם 

בצלם רב יופי" (הקוראן, התאנים 95, 4).

• הכחדה המונית של מינים וזנים של צמחים 
המשותפת  לחובה  בסתירה  חיים,  ובעלי 
האדמה  של  והטיפוח  ההגנה  חובת  לכולנו, 
וכל אשר עליה. "ַוִּיַּקח ה' ֱאִקים ֶאת-ָהָאָדם 
(בראשית  ּוְלָׁשְמָרּה"  ְלָעְבָדּה  ְבַגן-ֵעֶדן  ַוַּיִּנֵחהּו 
אשר  כל  את  לכם  ברא  אשר  ״הוא  טו);  ב, 

בארץ" (הקוראן, הפרה 2, 29) 

הביולוגיים  התנאים  של  האפשרי  • חורבנם 
פני האדמה, כולל  הנחוצים לקיום חיים על 
ובֹהו",  "תֹהו  של  לעולם  והשיבה  אדם,  חיי 
ומתוך כך, חלילה, למחיית שם האל מתחת 

השמים.

4. אנו קוראים לכל אחד ואחת מאיתנו להפחית את 
השימוש האישי בתחמוצות פחמן. כולנו מצווים 
את  להפקיר  חופשיים  ואיננו  אישית  לאחריות 
"ְרֵאה  הממשלות:  בידי  לרע  טוב  בין  הבחירה 
ְוֶאת  ַהּטֹוב  ְוֶאת  ַהַחִּיים  ֶאת  ַהּיֹום   ְלָפֶני ָנַתִּתי 

ַהָּמֶות ְוֶאת ָהָרע" (דברים ל, טו).

5. אנו קוראים למנהיגים הדתיים ברחבי העולם 
הדוקטרינה  בהשראת  בחוכמה,  אותנו  להנהיג 
וההלכה  המוסלמית  הפתווה  הנוצרית, 
כתוצאה  שתיגרם  שואה  למנוע  כדי  היהודית, 

משינויי האקלים. 

לתבוע  הדתות  ארבע  למאמיני  קוראים  6. אנו 
בדחיפות מממשלותיהם לאמץ מדיניות שתמנע 
את האצת השינוי האקלימי ותמזער את נזקיו.

7. אנו קוראים למנהיגי שאר דתות העולם להושיט 
את ידם ולצרף את מאמיניהם לעקרונותיה של 

הצהרה זו.

8. מכאן, מארץ הקודש, אנו קוראים להתעוררות 
מחודשת של ההכרה המשותפת לכל הבריאה, 
הכרת בורא השמים והארץ: "ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש  
ה' ְצָבאֹות ְמא ָכל-ָהָאֶרץ ְּכבֹודֹו" (ישעיה ו, ג); 
(הקוראן,  ויהללו"  ישבחו  לא  אשר  יצור  "אין 

המסע הלילי 17, 44).

בעולם,  האקלים  שינויי  של  חומרתם  9. למרות 
על  זה  שאיום  בכך  תקווה  פתח  רואים  אנו 
ביתנו המשותף, על כוכב הלכת ארץ, הוא בעל 
על  להתגבר  אותנו  לעודד  כדי  מספקת  עוצמה 
סכסוכים בין-דתיים ולעבוד יחד למען רווחתם 
אנו  לכול,  מעל  ובנותינו.  בנינו  של  המשותפת 
מוצאים תקווה בציווי המשותף לכולנו, הנותן 
"ּוָבַחְרָּת  ובטוב:  בברכה  לבחור  חופש  לאדם 
ַּבַחִּיים ְלַמַען ִּתְחֶיה ַאָּתה ְוַזְרֶע" (דברים ל, יט).

אמונה  שיש  ואישה  איש  בכל  מפצירים  10. אנו 
ייתן  שהאל  ולהתפלל  יחד  להתקבץ  בלבבם, 
זרענו  למען   - בחיים  לבחור  ואומץ  תבונה  בנו 
אחרינו. שינוי האקלים הוא משבר כלל עולמי 
ובה בעת הזדמנות אדירה. הוא מזמין את כולנו 
לחיות נכון יותר ולנהוג בתבונה ובאחריות כלפי 

אימא אדמה. 

  אנו קוראים לכל איש ואישה על פני כדור הארץ 
ואת כושר ההמצאה שירשנו  להניע את הלהט 
מן הנביאים, מן הקדושים ומן החכמים לאורך 
את  תואמת  שתהיה  השראה  ולעורר  הדורות, 

גודל האתגר הניצב בפנינו. 

אמונה  שיש  ואישה  איש  בכל  מפצירים    אנו 
ייתן  שהאל  ולהתפלל  יחד  להתקבץ  בלבבם, 
זרענו  למען   - בחיים  לבחור  ואומץ  תבונה  בנו 

אחרינו.

      
     

Holy Land 
Declaration
I call Heaven and Earth to 
witness today that I have set 
before you live and death, 
blessing and curse.
(Deuteronomy: 30:19)

Did we not give Man eyes, 
a tongue, lips and point out 
to him the two clear ways 
(of good and evil).
(Qur’an, The City 90:8-10)

1. We are Jewish, Christian, Muslim and Druze 
religious leaders who have come together in 
the name of our faiths in the Holy Land.

2. We recognize that we stand today at a fateful 
juncture in human history. The world’s 
scientists have presented overwhelming 
evidence for the reality of man-made climate 
change that will, if unchecked, kill tens of 
millions of people, eradicate thousands of 
species and endanger the lives of all our 
children and grandchildren. 

 With faith in God’s mercy and in our Divinely 
mandated ability to make a difference, we 
declare that global climate change is an 
emergency which demands a massive and 
immediate response from each of us.

 Now is the time to make our voices heard so 
that our leaders may have the wisdom and 
political will to ensure our common future.

3. We note that the likely consequences of 
unmitigated climate change include:
• Global injustice that is an outrage 

against our common teachings to pursue 
justice and to protect the weakest and 
most vulnerable. “Justice, justice you 
shall pursue, in order that you may live.” 
(Deuteronomy 16:20); “And when you 
judge between one man and another, judge 
you with justice.” (Qur’an, Women 4:58) 

 We have not pursued justice, and millions 
of the world’s poorest people are likely to 
suffer and even die as a result. 

• Intergenerational injustice that is an
offence against our common teachings to 
nurture the well-being of our descendants. 
For the sake of our wasteful and extravagant 
consumption today, we are creating a world 
ravaged by floods, famines and shortages 
of food and drinking water awaiting our 
children tomorrow. “When you come to 
the land you shall plant trees.” (Leviticus 
19:23.); “Just as you found trees waiting 
for you, so act that your children may 
find trees in the world that awaits them.” 
(Midrash); “Do not spread corruption 
in the earth, after it has been so well 
ordered.” (Qur’an, The Heights 7:56)

• Mass displacement of populations, 
suffering and death, caused by hunger, 
thirst, hurricanes, storms and floods, in 
gross violation of our common teachings 
on the sanctity and infinite value of every 
human life: “And God said: ‘Let us make 
man in our image, after our likeness.” 
(Genesis 1:26); “We created man in the 
finest state.” (Qur’an, The Fig 95:4) 

• Mass extinction of plant and animal 
species in contradiction to our commonly 
held duty of protection and stewardship 
towards the earth and its non-human 
inhabitants. “And God took the human 
and placed it in the Garden of Eden, to 
cultivate and protect it.” (Genesis 2:15); 
“It was He who created all that is on the 
earth for you.” (Qur’an, The Cow 2:29) 

• The possible destruction of the biological 
conditions necessary for the existence 
of most life on Earth, including human 
life, returning the world to “formlessness 
and void,” (Genesis 1:2) and thereby 
erasing the name of God from under the 
Heavens.

4. We call on each and every adherent of our 
faiths to reduce his or her carbon footprint. 
Our common teachings insist on individual 
responsibility and do not allow us to 
delegate doing that which is right and good 
to governments. “See I have placed before 
you life and goodness, and also death and 
evil.” (Deuteronomy 30:15)

5. We call on the global leaders of our faiths 
to guide us by implementing wise choices 
through binding doctrine, fatwa and halakha 
to avert climate change catastrophe. 

6.  We call on the believers of our faiths to 
urgently demand that their governments 
adopt policies that will avert and mitigate 
climate change.

7. We invite the leaders of other world religions 
to set their hands and join their faiths to the 
principles of this declaration.

8 From the Holy Land, we urge a reawakening 
of the knowledge that all of creation bears 
witness to the Creator of Heaven and Earth 
“Holy, Holy, Holy is the God of Hosts. The 
whole world is full of His Glory.” (Isaiah 6:
3); “There is not a thing but celebrates his 
praise.” (Qur’an, The Night Journey 17:44) 

9. Despite the seriousness of global climate 
change, we see hope that this threat to our 
common home, Planet Earth will cause 
us to overcome inter-religious strife and 
work together for our children’s common 
well-being.  Above all, we find hope in our 
common teachings that human beings are 
eternally free to choose a path of goodness 
and of blessing: “Choose life so that you 
and your children may live.” (Deuteronomy 
30:19)

10. Climate change is both a global crisis and 
an immense opportunity. It challenges us 
all to live better and walk more wisely and 
responsibly on the Earth. 

 Our call is to mobilize the wisdom of our 
respective teachings and the collective 
passion and ingenuity of our prophets, 
saints and sages to inspire a vision for the 
future that matches the magnitude of the 
challenge. 

 We urge all men and women of faith to join 
together to pray that the one God will give 
us the wisdom and courage to choose life 
- for our children’s sake.


