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سلم والتعايش ونشر اخلري ال ميكن أن يكون إن الدين بكل خطاباتو اليت حتث على التحلي بقيم احملبة وال
سببا يف نشر القيم ادلناقضة ذلا من نشر للشر والعنف واالقتتال والكره والعداوة، وإذا وجدت ىذه القيم يف رلتمع 

 ما فإن الدافع إليها ليس الدين يف حد ذاتو وإمنا تلكم القراءات الذاتية ادلتحيزة للنصوص الدينية.
لدينية التأسيسية إىل ربط أواصر احملبة وقبول اآلخر والتعامل بالرمحة واليت ىي لقد دعت النصوص ا

أحسن، وىذا ما جنده يف الكثري من النصوص القرآنية واألحاديث النبوية والنصوص اإلجنيلية والتوراتية، اليت تركز 
ىذا ما يدفعنا يف ىذه الورقة البحثية على القيم اإلنسانية وادلبادئ العامة واألخالق الكلية والدعوة إىل التوحيد، و 

إىل بيان ىذا ادلشرتك الديين واإلنساين واألخالقي بني الديانات، والذي يعترب بدوره خطوة مهمة حنو العيش 
 ادلشرتك وقبول اآلخر ونبذ كل صور العنف والتطرف.

ترسيخ قيم التعايش والتسامح ىو إن البحث يف رلال ادلشرتك الديين بني الديانات ادلختلفة من أجل 
حبث عن األرضية ادلشرتكة اليت هتتم مبستقبل اإلنسانية مجعاء من خالل الفهم السليم والعميق للمضامني 
والنصوص الدينية مبقاصدىا الكربى والكلية، بعيدا عن التعصب والفهوم الضيقة احلدية يف قراراهتا الواحدية يف 

 مواقفها.
ك الديين يف ىذه الورقة البحثية ىو ما تشرتك فيو األديان من العقائد والشرائع إن ادلقصود بادلشرت 

والطقوس واألخالق والقيم وادلبادئ بعيدا عن التطبيقات والفهوم ادلختلفة ذلذا ادلشرتك، فادلشرتك الديين ىو من 
 القواسم ادلشرتكة بني بين البشر، أو ىو ما يتقامسو اإلنسان مع غري من بين جنسو.

 وتتكون الورقة البحثية مبدئيا من النقاط اآلتية:
 مقدمة

 في المشترك الديني
 العيش المشترك ضرورة دينية وحاجة إنسانية



 التطرف فهم خاطئ للنص الديني
 دور المشترك الديني في تحقيق التعايش ومحاربة التطرف

 خاتمة
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Religious common inheritance  towards coexistence and striving   extremism.  

 

The current  research  paper  is an attempt to shed the light   upon the 

 common religious step to coexist and fight extremism. 

Religion with all its speeches urging the values of love, peace, coexistence and the spread 

of goodness cannot be a reason for spreading the opposite values of spreading evil, 

violence, fighting, hatred and hostility. If these values exist in a society, the motivation is 

not religion itself, but those readings. Biased subjectivity of religious texts. 

The foundational religious texts called for the bonds of love and acceptance of the other 

and deal with mercy, which is better, and this is what we find in many Koranic texts and 

prophetic sayings and biblical and biblical texts, which focus on human valuesand 

general principles and total morality and the call for monotheism, and this is what drives 

us in this research paper as an important step towards coexistence and acceptance of the 

other and to reject all forms of violence and extremism. 

Research in the field of religious coexistence between different religions in order to 

consolidate the values of coexistence and tolerance is a search for the common ground 

that concerns the future of all humanity through a sound and in-depth understanding of 

the contents and religious texts of their great and total purposes, away from intolerance 

and narrow-mindedness in their unilateral decisions in their positions. 

What is meant by the religious joint in this paper is what religions share in the beliefs, 

canons, rituals, ethics, values and principles, apart from the different applications and 

concept of this common.The religious joint is one of the commonalities between human 

beings, or what is shared by man with non-human. 

The research paper consists primarily of the following points: 

an introduction 

In the religious common 

Coexistence is a religious and human need 

Extremism is a misunderstanding of religious text 

The role of the religious community in achieving coexistence and combating extremism 

Conclusion 

 
 

 


