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IISSLLAAMMIICC  EEDDUUCCAATTIIOONN  AASS  AA  MMEEAANNSS  OOFF  PPRROOMMOOTTIINNGG  PPEEAACCEE,,  NNAATTIIOONNAALL  

UUNNIITTYY  AANNDD  IINNTTEEGGRRAATTIIOONN  IINN  NNIIGGEERRIIAA  

DDRR..  GGAARRBBAA  MM..  BBOODDIINNGGAA  

AAIISSHHAA  AA..  AABBDDUULLMMAALLIIKK    

aakkaannnniijjoojjuu@@ggmmaaiill..ccoomm  

DDEEPPAARRTTMMEENNTT  OOFF  IISSLLAAMMIICC  SSTTUUDDIIEESS  

SSHHEEHHUU  SSHHAAGGAARRII  CCOOLLLLEEGGEE  OOFF  EEDDUUCCAATTIIOONN,,  SSOOKKOOTTOO  

  

AAbbssttrraacctt    

TThhiiss  pprreesseennttaattiioonn  iiss  ttoo  eexxppllaaiinn  tthhee  rroollee  ooff  IIssllaammiicc  eedduuccaattiioonn  aass  aa  mmeeaannss  ooff  pprroommoottiinngg  ppeeaaccee,,  

nnaattiioonnaall  uunniittyy  aanndd  iinntteeggrraattiioonn  iinn  NNiiggeerriiaa..  TThhiiss  ppaappeerr  iiss  aann  eexxpplloorraattoorryy  ssttuuddyy  ooff  sseeccoonnddaarryy  

ddaattaa  tthhaatt  iiss  ccuurrrreenntt  ttoo  tthhee  ssuubbjjeecctt  mmaatttteerr..  IIttss  kkeeyy  ffooccuuss  iiss  ttoo  hhiigghhlliigghhtt  wwhhaatt  IIssllaammiicc  eedduuccaattiioonn  

iiss  aanndd  iittss  iimmppoorrttaannccee  ttoo  nnaattiioonnaall  uunniittyy  aanndd  iinntteeggrraattiioonn  iinn  NNiiggeerriiaa..  AAllssoo,,  tthhee  ppaappeerr  sseeeekkss  ttoo  

ddiissccuussss  tthhee  tteeaacchhiinngg  ooff  IIssllaammiicc  eedduuccaattiioonn  ttoowwaarrddss  tthhee  ppeeaacceeffuull  ccoo--eexxiisstteennccee  iinn  NNiiggeerriiaa..  TThhee  

mmaaiinn  oobbjjeeccttiivvee  iiss  ttoo  eexxppllaaiinn  hhooww  IIssllaammiicc  eedduuccaattiioonn  ccaann  pprroommoottee  ppeeaaccee  aanndd  nnaattiioonnaall  uunniittyy  iinn  

NNiiggeerriiaa..  WWiitthh  aa  ccuurrssoorryy  llooookk  aatt  tthhee  IIssllaammiicc  eedduuccaattiioonn  tteeaacchhiinngg,,  tthhiiss  ppaappeerr  ccoonntteennddss  tthhaatt  ffoorr  

tthhee  pprrooppeerr  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  tthhiiss  ccoouunnttrryy  ((NNiiggeerriiaa))  tthheerree  mmuusstt  bbee  aa  mmaajjoorr  rreeaawwaakkeenniinngg,,  aa  vviissiitt  

ttoo  IIssllaammiicc  tteeaacchhiinnggss  iinn  oorrddeerr  ttoo  rreevviivvee  tthhee  ppeeaacceeffuull  ccoo--eexxiisstteennccee  aanndd  ttoolleerraanntt  ooff  oonnee  aannootthheerr  

iinn  NNiiggeerriiaa..  

  

KKeeyywwoorrddss::  IIssllaammiicc  EEdduuccaattiioonn,,  PPeeaaccee,,  NNaattiioonnaall  UUnniittyy,,  IInntteeggrraattiioonn,,  NNiiggeerriiaa..  
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IInnttrroodduuccttiioonn  

SSiinnccee  tthhee  iinncceeppttiioonn  ooff  wweesstteerrnn  eedduuccaattiioonn  iinn  NNiiggeerriiaa,,  IIssllaammiicc  eedduuccaattiioonn  wwaass  iinnttrroodduucceedd  iinn  tthhee  

NNiiggeerriiaa  ssyysstteemm  ooff  EEdduuccaattiioonn  wwiitthh  tthhee  aaiimm  ooff  iinnffuussiinngg  rreelliiggiioouuss  bbeelliieeffss  aanndd  ggoooodd  ccuullttuurreess  iinn  

tthhee  mmiinnddss  ooff  tthhee  lleeaarrnneerrss  iirrrreessppeeccttiivvee  ooff  lleevveell  ooff  tthheeiirr  ssttuuddiieess  aanndd  oorriiggiinn..  IIssllaammiicc  eedduuccaattiioonn  iiss  

aallll  aabboouutt  bbeenneeffiicciiaall  aanndd  ssppiirriittuuaall  iinnfflluueennccee  tthhaatt  ppllaayyeedd  aa  ffuunnddaammeennttaall  rroollee  iinn  tthhee  ccrreeaattiioonn  ooff  

hhuummaann  cciivviilliizzaattiioonn..  IItt  iiss  aabboouutt  ffaacctt  oorr  eevveennttss,,  nnaattuurree  oorr  ssoocciieettyy,,  eessppeecciiaallllyy  oonnee  tthhaatt  iiss  nnoott  ffuullllyy  

uunnddeerrssttoooodd,,  ((AAbbdduull,,  11998811))..  

TThhee  rroollee  ooff  IIssllaammiicc  eedduuccaattiioonn  iinn  pprroommoottiinngg  ppeeaaccee,,  nnaattiioonnaall  uunniittyy  aanndd  iinntteeggrraattiioonn  iinn  NNiiggeerriiaa  

hhaass  bbeeeenn  ddiirreecctteedd  ttoowwaarrdd  tthhee  bbaallaanncceedd  ggrroowwtthh  ooff  tthhee  ttoottaall  ppeerrssoonnaalliittyy  ooff  mmaannkkiinndd..  IItt  iiss  

rreeggaarrddeedd  aass  aa  pprroocceessss  tthhaatt  iinnvvoollvveess  tthhee  ccoommpplleettee  ppeerrssoonn,,  iinncclluuddiinngg  tthhee  rraattiioonnaall,,  ssppiirriittuuaall  aanndd  

ssoocciiaall  ddiimmeennssiioonnss..  IItt  iiss  iinn  tthhee  lliigghhtt  ooff  tthhee  aabboovvee  ddiissccuussssiioonn  tthhaatt,,  IIssllaammiicc  eedduuccaattiioonn  rreeffeerrss  ttoo  

tthhee  ttoottaall  uuppbbrriinnggiinngg  ooff  aann  iinnddiivviidduuaall  wwiitthhiinn  tthhee  ccoonntteenntt  aanndd  ccoonntteexxtt  ooff  IIssllaamm;;  iinntteennddeedd  aass  aa  

mmeeaannss  ttoo  ssttiimmuullaattee  aa  mmoorree  eelleevvaatteedd  mmoorraall  aanndd  ssppiirriittuuaall  ccoonnsscciioouussnneessss  lleeaaddiinngg  ttoo  ffaaiitthh  aanndd  

rriigghhtteeoouuss  aaccttiioonn  aass  wweellll  aass  uunniittiinngg  tthhee  eennttiirree  ccoommmmuunniittyy..  

TThhiiss  ppaappeerr  eexxpplloorreess  tthhee  uussee  ooff  IIssllaammiicc  eedduuccaattiioonn  aass  aa  ssttrraatteeggyy  ffoorr  pprroommoottiinngg  ppeeaaccee,,  nnaattiioonnaall  

uunniittyy  aanndd  iinntteeggrraattiioonn  iinn  NNiiggeerriiaa..  HHoowweevveerr,,  tthhee  ssppeecciiffiicc  iissssuuee  aannaallyyzzeedd  iinn  tthhiiss  ppaappeerr  iiss,,  hhooww  

IIssllaammiicc  eedduuccaattiioonn  ccaann  eennhhaannccee  ppeeaaccee,,  nnaattiioonnaall  uunniittyy  aanndd  iinntteeggrraattiioonn  iinn  NNiiggeerriiaa  aass  iitt  iiss  aa  

ssyysstteemm  ooff  eedduuccaattiioonn  wwhhiicchh  eennttaaiillss  iiddeeoollooggyy  aanndd  ccoonncceeppttss,,  eexxppoouunnddiinngg  tthhee  vveerryy  nnaattuurree  ooff  lliiffee  

((hheerree  aanndd  aafftteerr))  aanndd  pprreessccrriibbiinngg  tthhee  ppoossiittiioonn  ooff  mmaann  aanndd  hhiiss  rroollee  oonn  eeaarrtthh..  

CCoonncceepptt  ooff  IIssllaammiicc  eedduuccaattiioonn  

VVaarriioouuss  aatttteemmppttss  hhaavvee  bbeeeenn  mmaaddee  ttoo  ddeeffiinnee  IIssllaammiicc  eedduuccaattiioonn  aammoonngg  tthhee  MMuusslliimm’’ss  sscchhoollaarrss..  

GGaallaaddaannccii  ((11997777)),,  ddiissccuusssseedd  iinn  ggrreeeett  ddeettaaiillss,,  tthhee  bbaassiicc  iiddeeaass  aanndd  ggooaallss  ooff  IIssllaammiicc  eedduuccaattiioonn..  

HHee  ddeeffiinneedd  tthhee  aaiimmss  aanndd  ccoonncceepptt  ooff  IIssllaammiicc  eedduuccaattiioonn  aass  ffoolllloowwss::  

TThhee  aaiimmss  ooff  IIssllaammiicc  eedduuccaattiioonn  iiss  ttoo  ffoorrmm  ppeerrssoonn  wwhhoo  wwiillll  bbee  ggoooodd  

aanndd  wwoorrsshhiipp  AAllllaahh  aass  HHee  ddeesseerrvveedd  ttoo  bbee  wwoorrsshhiippppeedd,,  wwhhoo  wwiillll  uussee  

tthhee  kknnoowwlleeddggee  ttoo  eennjjooiinn  ppeeooppllee  ((YYaa’’mmuurrbbiill  MMaa’’rruuff))  oonn  eeaarrtthh  aanndd  

uuttiilliizzee  iitt  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  AAllllaahh’’ss  llaaww  iinn  tthhee  sseerrvviiccee  ooff  bbeelliieeff  aanndd  

aaccccoorrddiinngg  ttoo  iittss  sscchheemmee..  

FFrroomm  tthhee  aabboovvee  ssttaatteemmeenntt,,  iitt  iiss  bbeelliieevveedd  tthhaatt  IIssllaammiicc  eedduuccaattiioonn  sshhoouulldd  pprroovviiddee  aa  mmaann  wwiitthh  

ooppppoorrttuunniittyy  ooff  bbeeiinngg  ddiisscciipplliinnee  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  oobbeeddiieennccee  ttoo  GGoodd,,  HHiiss  mmeesssseennggeerr  aanndd  

ccoonnssttiittuutteedd  aauutthhoorriittyy  wwhhiicchh  iiss  ppaarrtt  aanndd  ppaarrcceell  ooff  hhiiss  lliiffee..  AAllllaahh  ((tthhee  eexxaalltteedd))  ssaayyss::  

OO  yyoouu  wwhhoo  bbeelliieevvee,,  oobbeeyy  AAllllaahh,,  HHiiss  mmeesssseennggeerr  aanndd  tthhee  ccoonnssttiittuutteedd  

aauutthhoorriittiieess  aammoonngg  yyoouu  ((QQuurr’’aann  44::99))..  
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SSiimmiillaarrllyy,,  IIssllaammiicc  eedduuccaattiioonn  iiss  sseeeenn  aass  aa  pprroocceessss  ooff  pphhyyssiiccaall,,  mmeennttaall,,  iinntteelllleeccttuuaall  aanndd  ssppiirriittuuaall  

ttrraaiinniinngg  ooff  mmaann..  TThhiiss  pprroocceessss  mmaakkeess  ppeeooppllee  eessttaabblliisshheedd  oorrddeerrlliinneessss,,  hhuummaann  bbrrootthheerrhhoooodd,,  

ffrreeeeddoomm,,  eeqquuaalliittyy  aanndd  ssoocciiaall  jjuussttiiccee  ((AAkkaannnnii,,  aanndd  JJaattaauu,,  22001122))..  

AAccccoorrddiinngg  ttoo  AAbbdduull--kkaarriimm  ((11999900)),,  IIssllaammiicc  eedduuccaattiioonn  iiss  vviieewweedd  aass::    

TThhee  aattttaaiinnmmeenntt  ooff  IIssllaammiicc  vviirrttuurree::  iinntteeggrraattiioonn  ooff  iinnddiivviidduuaall  iinnttoo  

ssoouunndd  aanndd  eeffffeeccttiivvee  cciittiizzeenn,,  ssoocciiaallllyy,,  eeccoonnoommiiccaallllyy,,  ccuullttuurraallllyy,,  

iinntteelllleeccttuuaallllyy,,  mmoorraallllyy,,  ssppiirriittuuaallllyy  aanndd  ddeevveellooppiinngg  ppeeooppllee’’ss  ttaalleennttss  

aanndd  iinnssppiirriinngg  llooffttyy  eetthhiiccaall  vvaalluueess  iinn  tthheemm..  

FFrroomm  tthhee  aabboovvee  ppooiinnttss  IIssllaammiicc  eedduuccaattiioonn  iiss  aa  ssyysstteemm  ooff  eedduuccaattiioonn  tthhaatt  iinnccuullccaatteess  

ddiisscciipplliinnee  aanndd  cchhaarraacctteerr  bbuuiillddiinngg  ooff  oouurr  MMuusslliimm  yyoouutthhss  ttoo  eennaabbllee  tthheemm  iiddeennttiiffyy,,  uunnddeerrssttaanndd  

aanndd  tthheenn  wwoorrkk  ccooooppeerraattiivveellyy  ttoo  ssoollvvee  tthhee  pprroobblleemmss  tthhaatt  ffaaccee  tthheeiirr  ccoommmmuunniittyy  aanndd  tthhee  wwoorrlldd  aatt  

llaarrggee..  IItt  iiss  oonnee  ooff  tthhee  bbeesstt  ssyysstteemmss  ooff  eedduuccaattiioonn  tthhaatt  iiss  oobblliiggaattoorryy  oonn  eevveerryy  MMuusslliimm,,  mmaallee  oorr  

ffeemmaallee,,  ttoo  aaccqquuiirree  iitt  aanndd  eedduuccaattee  oonneesseellff..  IItt  sseerrvvee  aass  oonnee  ooff  tthhee  gguuiiddaannccee  kknnoowwlleeddggee  tthhaatt  

mmaakkeess  aann  eetthhiiccaallllyy  ggrroooommeedd  ppeerrssoonn  wwiitthh  aallll  tthhee  qquuaalliittiieess,,  wwhhiicchh  mmaannkkiinndd  sshhoouulldd  hhaavvee  aass  aa  

hhuummaann  bbeeiinngg..  TThheerreeffoorree,,  tthhee  tteenneettss  ooff  IIssllaamm  sshhoouulldd  bbee  rreefflleecctteedd  iinn  eevveerryy  ddiisscciipplliinnee  tthhaatt  iiss  

bbeeiinngg  ttaauugghhtt  ttoo  MMuusslliimmss..  

IIssllaammiicc  eedduuccaattiioonn  aass  aa  mmeeaannss  ooff  pprroommoottiinngg  ppeeaaccee  iinn  NNiiggeerriiaa  

IIssllaammiicc  eedduuccaattiioonn  iiss  oonnee  ooff  tthhee  bbeesstt  ssyysstteemmss  ooff  eedduuccaattiioonn,,  wwhhiicchh  mmaakkeess  aann  eetthhnniiccaallllyy  

ggrroooommeedd  ppeerrssoonn  wwiitthh  aallll  tthhee  qquuaalliittiieess  tthhaatt  mmaannkkiinndd  sshhoouulldd  hhaavvee  aass  aa  hhuummaann  bbeeiinngg..  IItt  iiss  aa  

ssyysstteemm  ooff  eedduuccaattiioonn  tthhaatt  iinnccuullccaatteess  ddiisscciipplliinnee  aanndd  cchhaarraacctteerr  bbuuiillddiinngg  ooff  aa  MMuusslliimm  yyoouutthh  ttoo  

eennaabbllee  tthheemm  iiddeennttiiffyy,,  uunnddeerrssttaanndd  aa  pprrooppeerr  wwaayy  ooff  lliiffee  aanndd  ffiigghhtt  aaggaaiinnsstt  eevviill  ddeeeeddss  ((LLeemmuu,,  

22000022))..  

IItt  iiss  aaggaaiinnsstt  tthhiiss  pprriissmm  tthhaatt,,  IIssllaammiicc  eedduuccaattiioonn,,  sseerrvveedd  aass  aa  mmeeaannss  ooff  pprroommoottiinngg  ppeeaaccee  iinn  

NNiiggeerriiaa;;  IIff  NNiiggeerriiaann  MMuusslliimm  ffoolllloowwss  tthhee  tteeaacchhiinngg  ooff  IIssllaamm..  CCoonnsseeqquueenntt,,  IIssllaammiicc  eedduuccaattiioonn  

ccaann  ffaacciilliittaattee  ppeeaacceeffuull--ccoo--eexxiisstteennccee  tthhrroouugghh  tthhee  ffoolllloowwiinngg  tteeaacchhiinnggss::  

11..  FFrreeeeddoomm  ooff  RReelliiggiioonn::  TThhee  GGlloorriioouuss  QQuurr’’aann  hhaass  eexxppllaaiinneedd  tthhee  rriigghhtt  rreelliiggiioonn  wwiitthh  

AAllllaahh  ttoo  bbee  IIssllaamm  ((QQ..33::1199,,  QQ..55::33))  aanndd  tthheenn  ggiivveess  mmaann  aa  ccoommpplleettee  ffrreeeeddoomm  ttoo  cchhoooossee..  

IInn  aannootthheerr  vveerrssee  AAllllaahh  ssaayyss::  

SSaayy,,  ““tthhee  ttrruutthh  iiss  ffrroomm  yyoouurr  LLoorrdd””,,  LLeett  hhiimm  wwhhoo  wwiillll  

bbeelliieevvee,,  aanndd  lleett  hhiimm  wwhhoo  wwiillll,,  rreejjeecctt  ((iitt))  ((QQ..88::2299))..  

TThhee  GGlloorriioouuss  QQuurr’’aann  ffuurrtthheerr  pprroohhiibbiitteedd  ffoorrcceedd  ccoonnvveerrssiioonn  ffrroomm  oorr  ttoo  IIssllaamm;;  tthhee  ffoolllloowwiinngg  

vveerrssee  aaffffiirrmmeedd  tthhiiss::  

LLeett  tthheerree  bbee  nnoo  ccoommppuullssiioonn  iinn  rreelliiggiioonn::  TTrruutthh  ssttaannddss  oouutt  

cclleeaarr  ffrroomm  EErrrroorr::……  ((QQ..22::225566))..    
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IItt  iiss  iinn  rreeccooggnniittiioonn  ooff  tthhiiss  pprriinncciippllee  ooff  nnoo  ccoommppuullssiioonn  iinn  rreelliiggiioonn  iiss  aaddhheerreedd  ttoo;;  ppeeaacceeffuull  ccoo--

eexxiisstteennccee  sshhaallll  ppeerrmmeeaattee  rreelliiggiioouuss  ccoommmmuunniittiieess  ttoo  wwiittnneessss  bbuutt  lliittttllee  oorr  nnoo  vviioolleennccee..  

22..  EEqquuaalliittyy  ooff  mmaannkkiinndd::  IItt  iiss  bbeelliieevveedd  tthhaatt  AAllmmiigghhttyy  AAllllaahh  ccrreeaatteedd  hhuummaann  bbeeiinngg  ffrroomm  aa  

ssiinnggllee  oorriiggiinn  ddeessppiittee  tthheeiirr  ddiiffffeerreennccee  iinn  rraaccee,,  ccoolloouurr,,  llaanngguuaaggee  aanndd  ggeeooggrraapphhiiccaall  

llooccaattiioonnss..  TThhiiss  iiss  jjuusstt  ttoo  sshhooww  tthhee  ppoowweerr  ooff  AAllllaahh  lleett  uuss  eennddeeaavvoorr  ttoo  mmaaiinnttaaiinn  ppeeaaccee  

tthhrroouugghh  eeqquuaalliittyy..  AAllmmiigghhttyy  AAllllaahh  ssaayyss::  

OO  mmaannkkiinndd!!  RReevveerreennccee  yyoouurr  GGuuaarrddiiaann--LLoorrdd  wwhhoo  ccrreeaatteedd  

yyoouu  ffrroomm  aa  ssiinnggllee  ppeerrssoonn,,  ccrreeaatteedd  ooff  lliikkee  nnaattuurree,,  HHiiss  mmaattee,,  

aanndd  ffrroomm  tthheemm  ttwwaaiinn  ssccaatttteerreedd  ((LLiikkee  sseeeeddss))  ccoouunnttlleessss  mmeenn  

aanndd  wwoommeenn……  ((QQ..44::11))..  

33..  TTaa’’aarruuff  oorr  FFaammiilliiaarriittyy::  IIssllaammiicc  eedduuccaattiioonn  ddeeccllaarreedd  ffaammiilliiaarriittyy  bbeettwweeeenn  mmaalleess  aanndd  

ffeemmaalleess,,  ttrriibbeess  aanndd  nnaattiioonnss  iimmpplliieess  mmuuttuuaall  ccoo--eexxiisstteennccee  ooff  mmaannkkiinndd  aanndd  ccooooppeerraattiioonn  

bbeettwweeeenn  tthheemm  iinn  aarrrreeaarrss  wwhheerree  ssoommee  eexxcceell  ootthheerrss  aanndd  wwhheerree  ssoommee  aarree  iinn  nneeeedd  ooff  

ootthheerrss  aassssiissttaannccee  iinn  oorrddeerr  ttoo  ddeevveelloopp  tthheeiirr  ttrriibbeess,,  llaanngguuaaggeess  aanndd  nnaattiioonnss..  FFrroomm  IIssllaammiicc  

eedduuccaattiioonnaall  tteeaacchhiinngg  nnoo  iinnddiivviidduuaall,,  mmaallee  oorr  ffeemmaallee,,  nnoo  ttrriibbee,,  llaanngguuaaggee,,  ccoouunnttrryy  oorr  

ccoommpplleexxiioonn  iiss  ssuuppeerriioorr  ttoo  aannootthheerr  bbyy  vviirrttuuee  ooff  hhiiss//hheerr  ppoossiittiioonn  oorr  ppllaaccee..  IInnddeeeedd,,  

nnoobbooddyy  iiss  ppeerrffeecctt  eexxcceepptt  AAllllaahh  ((SSWWTT))  aanndd  tthheeyy  sshhoouulldd  lleeaarrnn  aanndd  tteeaacchh  ffrroomm  oonnee  

aannootthheerr..  

IInn  tthhee  aabboovvee  ppooiinntt,,  tthhee  PPrroopphheett  ((SSAAWW))  ssttrreesssseedd  tthhaatt::    

OO  yyoouu  mmaannkkiinndd!!  IInnddeeeedd  yyoouu  LLoorrdd  iiss  OOnnee  aanndd  iinnddeeeedd  yyoouurr  

AAnncceessttoorr  iiss  oonnee..  IInnddeeeedd  tthheerree  iiss  vviirrttuuee  ffoorr  aann  AArraabb  oovveerr  aa  

NNoonn--AArraabb  mmaann  nnoorr  tthheerree  aannyy  vviirrttuuee  ffoorr  NNoonn--AArraabb  oovveerr  aannyy  

AArraabb  mmaann,,  nnoorr  ffoorr  rreedd  oovveerr  bbllaacckk  oorr  bbllaacckk  oovveerr  rreedd  eexxcceepptt  

tthhrroouugghh  ppiieettyy  ((AAhhmmaadd,,  4477::4488))..    

44..  MMaaiinnttaaiinniinngg  tthhee  kkiinnsshhiipp  ooff  ppeeaacceeffuull  rreellaattiivveess  iirrrreessppeeccttiivvee  ooff  rreelliiggiioouuss  aaffffiilliiaattiioonn::  

IIssllaammiicc  eedduuccaattiioonn  eennccoouurraaggee  ppeeaaccee  kkeeeeppiinngg  oonn  tthhee  cclloossee  rreellaattiioonnsshhiippss  ooff  lliinneeaaggee  aanndd  

mmaarrrriiaaggee..  AA  ggoooodd  MMuusslliimm  sshhoouulldd  mmaaiinnttaaiinn  ppeeaaccee  wwiitthh  hhiiss//hheerr  ppaarreenntt,,  uunncclleess,,  aauunnttiieess,,  

ppaarreennttss  ttoo  tthheeiirr  nneepphheewwss,,  nniieecceess  aanndd  ootthheerr  rreellaattiivveess  eevveenn  wwhheenn  ssttrruuggggllee  ttoo  ccoovveerrttss  aa  

MMuusslliimm  ttoo  ppoollyytthheeiissmm..  TThhee  GGlloorriioouuss  QQuurr’’aann  ccoommmmaannddeedd  ggoooodd  bbeehhaavviioouurr  aanndd  

ttrreeaattmmeenntt  ooff  KKiitthh  aanndd  kkiinn  wwiitthhoouutt  aannyy  rreeccoouurrssee  ttoo  tthheeiirr  rreelliiggiioouuss  bbaacckkggrroouunndd  aanndd  

rreeggaarrddeedd  kkiinnddnneessss  ttoo  tthheemm  aass  dduuttyy  ooff  rriigghhtteeoouussnneessss  oonn  tthhee  MMuusslliimm  ((QQuurr’’aann  22::117777,,  

44::3377,,  1166::9900))  

55..  IInntteerr--ppeerrssoonnaall  rreellaattiioonnss  wwiitthh  nnoonn--MMuusslliimmss::  FFoorr  ppeeaacceeffuull  ccoo--eexxiisstteennccee  ttoo  eexxiisstt  

IIssllaammiicc  eedduuccaattiioonn  ppeerrmmiittss  iinntteerr--mmaarrrriiaaggee  bbeettwweeeenn  MMuusslliimm  mmaalleess  aanndd  nnoonn--MMuusslliimm  
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ffeemmaallee..  TThhiiss  ppeerrmmiissssiioonn  ggiivveess  hhaarrmmoonniioouuss  rreellaattiioonnsshhiipp,,  mmuuttuuaall  uunnddeerrssttaannddiinngg  aanndd  

ccooooppeerraattiioonn  bbeettwweeeenn  tthhee  ccoouuppllee  ffaammiilliieess..  AAnnyy  MMuusslliimm  ccaann  eeaatt  aanndd  mmaarrrryy  tthhee  nnoonn--

MMuusslliimm  wwhhoo  aarree  cchhaassttee  wwoommeenn,,  AAllmmiigghhttyy  AAllllaahh  ssaayyss::  

TThhiiss  ddaayy  aarree  ((aallll))  tthhiinnggss  ggoooodd  aanndd  ppuurree  mmaaddee  llaawwffuull  uunnttoo  

yyoouu..  TThhee  ffoooodd  ooff  tthhee  ppeeooppllee  ooff  tthhee  BBooookk  iiss  llaawwffuull  uunnttoo  yyoouu  

aanndd  yyoouurrss  iiss  llaawwffuull  uunnttoo  tthheemm,,  ((llaawwffuull  uunnttoo  yyoouu  iinn  mmaarrrriiaaggee))  

aarree  ((nnoott  oonnllyy))  cchhaassttee  wwoommeenn  wwhhoo  aarree  bbeelliieevveerrss……  ((QQ..55::55))  

66..  PPeerrmmiissssiibbiilliittyy  ooff  DDiiaalloogguuee  wwiitthh  nnoonn--MMuusslliimmss::  FFoorr  ppeeaacceeffuull  ccoo--eexxiisstteennccee  IIssllaammiicc  

eedduuccaattiioonn  tteeaacchheess  rreeccoonncciillee  oorr  ddiiaalloogguuee  wwiitthh  nnoonn--MMuusslliimmss  eessppeecciiaallllyy  tthhee  ppeeooppllee  ooff  tthhee  

bbooookk::  JJeewwss  aanndd  CChhrriissttiiaannss..  AAllllaahh  ssaayyss::  

SSaayy::  ““OO  ppeeooppllee  ooff  tthhee  BBooookk!!  CCoommee  ttoo  ccoommmmoonn  tteerrmm  aass  

bbeettwweeeenn  uuss  aanndd  yyoouu……  ((QQ..33::6644))  

77..JJuussttiiccee  ttoo  mmaannkkiinndd::  TThhee  aapppplliiccaattiioonn  ooff  jjuussttiiccee  iimmpplliieess  tthhaatt  eevveerryybbooddyy  mmuusstt  bbee  ttrreeaatteedd  

eeqquuaallllyy  bbeeffoorree  tthhee  llaaww  rreeggaarrddlleessss  ooff  tthheeiirr  rreelliiggiioouuss,,  ccuullttuurraall  aanndd  ggeeooggrraapphhiiccaall  iiddeennttiittiieess..  OOnn  

tthhee  ootthheerr  hhaanndd,,  iiff  tthheerree  aarree  hhoossttiilliittiieess  aammoonngg  oonnee  aannootthheerr  IIssllaamm  tteeaacchheess  ffaaiirrnneessss  aanndd  jjuussttiiccee  ttoo  

aallll  wwiitthhoouutt  ddiissccrriimmiinnaattiioonn..  

......  AAss  wwiittnneesssseess  ttoo  ffaaiirr  ddeeaalliinngg,,  aanndd  lleett  nnoott  tthhee  hhaattrreedd  ooff  

ootthheerrss  ttoo  yyoouu  mmaakkee  sswweerrvvee  ttoo  wwrroonngg  aanndd  ddeeppaarrtt  ffrroomm  

jjuussttiiccee  ……  ((55::88))  

IIssllaammiicc  eedduuccaattiioonn  aa  RReemmeeddyy  ffoorr  NNaattiioonnaall  UUnniittyy  iinn  NNiiggeerriiaa  

TThhee  pprriimmaarryy  ppuurrppoossee  ooff  IIssllaammiicc  eedduuccaattiioonn  iiss  ttoo  tteeaacchh  tthhee  uunniittyy  ooff  AAllllaahh  aanndd  tthhee  iiddeeaa  ooff  

pprroommoottiinngg  tthhee  wweellll--bbeeiinngg  ooff  hhuummaann  bbeeiinnggss..  TThhiiss  iiss  ppoossssiibbllee  tthhrroouugghh  tthhee  eeqquuaall  ttrreeaattmmeenntt  aanndd  

rreessppeecctt  ffoorr  iinnddiivviidduuaallss,,  iirrrreessppeeccttiivvee  ooff  tthheeiirr  rraaccee,,  ccoolloouurr,,  aaggee,,  sseexx  oorr  nnaattiioonnaalliittyy..  IItt  iiss  aa  ssaalliieenntt  

ffaacctt  tthhaatt  eeqquuaallllyy  iimmppoorrttaanntt  aass  tthhee  rreeqquuiirreemmeennttss  ooff  nnaattiioonnaall  uunniittyy  aanndd  tthhee  wweellll--bbeeiinngg  ooff  

hhuummaannss,,  aarree  sseeccuurriittyy  ooff  lliiffee,,  pprrooppeerrttyy  aanndd  hhoonnoouurr,,  iinnddiivviidduuaall  ffrreeeeddoomm,,  eedduuccaattiioonn,,  ssoocciiaall  

ssoolliiddaarriittyy,,  mmiinniimmiizzaattiioonn  ooff  ccrriimmee  aanndd  tteennssiioonn..  IInn  ffaacctt,,  iiff  tthheessee  rreeqquuiirreemmeennttss  aarree  mmiissssiinngg  iinn  tthhee  

ccoouunnttrryy  lloonngg--tteerrmm  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  ssuucchh  aa  nnaattiioonn  ccaannnnoott  bbee  ssuussttaaiinneedd  ((cchhaapprraa,,  22000077))  

IInn  aallll  ppeerrssppeeccttiivveess,,  llaacckk  ooff  lloovvee,,  ppeeaaccee  aanndd  ttoolleerraannccee  rreemmaaiinnss  oonnee  ooff  tthhee  mmaajjoorr  ffaaccttoorrss  tthhaatt  

iinnhhiibbiitt  nnaattiioonnaall  uunniittyy  aanndd  hhiinnddeerr  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  NNiiggeerriiaa..  TThheerreeffoorree,,  ffoorr  ssuussttaaiinniinngg  

nnaattiioonnaall  uunniittyy  iinn  NNiiggeerriiaa  tthhee  ffoolllloowwiinngg  nnoorrmmss  ooff  IIssllaammiicc  eedduuccaattiioonn  tteeaacchhiinnggss  sshhoouulldd  bbee  

mmaaiinnttaaiinniinngg::  

11..  TToo  hhaavvee  iinn  mmiinndd  aallll  hhuummaannss  ccoommee  ffrroomm  tthhee  ssaammee  ffaammiillyy;;  aanndd  tthhaatt  tthhee  ddiiffffeerreenntt  

llaanngguuaaggee  tthheeyy  ssppeeaakk  aanndd  ccoolloouurr  tthheeyy  hhaavvee  aarree  bbuutt  rreefflleeccttiioonn  ooff  tthhee  ppoowweerr  ooff  AAllllaahh  

((QQ..3300::2222))..  
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22..  EEvveerryybbooddyy  sshhoouulldd  pprraaccttiiccee  hhiiss//hheerr  rreelliiggiioonn  wwiitthhoouutt  iinnssuulltt  tthhee  oobbjjeeccttss  ooff  wwoorrsshhiipp  ooff  

ootthheerr  ppeeooppllee..  TThhee  GGlloorriioouuss  QQuurr’’aann  cchhaapptteerr  ((QQ..66::110088))  llaayy  mmuucchh  eemmpphhaassiizzee  oonn  tthhiiss..  

33..  MMuusslliimm  sshhoouulldd  bbee  jjuusstt  iinn  bbeeaarriinngg  wwiittnneessss  eevveenn  iinn  ccaasseess  iinnvvoollvviinngg  tthheemm  ((nnoonn--MMuusslliimm)),,  

tthheeiirr  ppaarreennttss  oorr  ootthheerr  rreellaattiivveess  ((QQ..44::113355))..  

44..  HHuummaann  bbeeiinnggss  sshhoouulldd  bbee  sseeeenn  aanndd  ttrreeaatteedd  iinn  tthheeiirr  ccaappaacciittyy  aass  hhuummaann  bbeeiinnggss  iinn  tthhee  

aarreeaa  ooff  ssoocciiaall  iinntteerraaccttiioonn..  

55..  NNoonn--MMuusslliimm’’ss  lliivveess  sshhoouulldd  bbee  pprrootteecctteedd  aanndd  rriigghhttss  rreessppeecctteedd..  

FFrroomm  tthhee  aabboovvee  ppooiinnttss,,  nnaattiioonnaall  uunniittyy  ccaann  ccoonnvveeyy  iinn  NNiiggeerriiaa  iiff  tthhee  eetthhiiccss  ooff  ttoolleerraannccee  

pprreesseenntteedd  tthhrroouugghh  IIssllaammiicc  eedduuccaattiioonnaall  tteeaacchhiinngg  iiss  aacccceepptteedd..  TThhuuss  hhuummaann  bbeeiinnggss  ccaann  

ccoonnttrriibbuuttee  ttoo  ddeevveellooppmmeenntt  oorr  ddeessttrruuccttiioonn  ooff  tthheeiirr  ssoocciieettiieess,,  bbeeccaauussee  mmiisscchhiieeff’’ss  ttaakkeess  ppllaaccee  iinn  

tthhee  llaanndd  aanndd  iinn  tthhee  sseeaa  dduuee  ttoo  tthhee  ccoommmmiittmmeenntt  ooff  mmaannkkiinndd  ((QQ..3300::4411))..  TThheerreeffoorree,,  IIssllaammiicc  

eedduuccaattiioonnss  aaiimm  ttoo  rreemmoovvee  tthhee  jjeeaalloouussnneessss,,  iinnttoolleerraannccee,,  iinnjjuussttiiccee  aanndd  hhaattrreedd  aammoonngg  aanndd  

bbeettwweeeenn  tthhee  ccoommmmuunniittiieess,,  ssoo  tthhaatt  tthheeyy  wwiillll  wwoorrkk  ffoorr  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  tthhee  ssoocciieettyy  oorr  nnaattiioonn..    

IIssllaammiicc  eedduuccaattiioonn  aa  wweeaappoonn  ttoo  NNaattiioonnaall  iinntteeggrraattiioonn  

IIssllaammiicc  eedduuccaattiioonnaall  ssyysstteemm  hhaass  iittss  oowwnn  ppeerrcceeppttiioonn  iinn  aa  ggiivveenn  ssoocciieettyy..  IItt  ccaann  sseerrvveess  aass  tthhee  

mmaajjoorr  ddiirreecctt  mmeetthhoodd,,  wwhhiicchh  aa  ssoocciieettyy  ccaann  aaddoopptt  iinn  oorrddeerr  ttoo  oorriieenntt  aanndd  eeqquuiipp  iittss  ppeeooppllee  wwiitthh  

pprreerreeqquuiissiitteess  ffoorr  aapppprroopprriiaattee  ffuunnccttiioonn  iinn  tthhee  ssoocciieettyy  ((LLeemmuu,,  22000022))..  TThhiiss  eexxppllaannaattiioonn  iiss  bbaacckkeedd  

wwiitthh  QQuurr’’aanniicc  iinnjjuunnccttiioonn  tthhaatt  ssaayyss::  

……  bbuutt  iiff  tthheeyy  hhaarrdd  ddoonnee  wwhhaatt  tthheeyy  wweerree  ttoolldd,,  iitt  wwoouulldd  hhaavvee  

bbeeeenn  bbeetttteerr  ffoorr  tthheemm,,  aanndd  wwoouulldd  hhaavvee  ssttrreennggtthheenneedd  tthheeiirr  

((ffaaiitthh))  ((QQ..44::6666))..  

NNoo  ddoouubbtt,,  PPrroopphheett  ((SSAAWW))  rreeppoorrtteedd  ttoo  hhaavvee  ssaaiidd  tthhaatt  AAllllaahh,,  tthhee  MMoosstt  HHiigghh  ssaayyss::  

MMyy  sseerrvvaanntt  ((aabbdd))  ddooeess  nnoott  ddrraaww  nneeaarr  mmee  mmoorree  eexxcceepptt  wwiitthh  

tthhee  ffuullffiillllmmeenntt  ooff  wwhhaatt  II  hhaavvee  llaaiidd  oonn  hhiimm  aass  aann  oobblliiggaattoorryy  

dduuttyy  tthhaatt  II  lliikkee;;  aanndd  mmyy  sseerrvvaanntt  wwiillll  ccoonnttiinnuuee  ddrraawwiinngg  

nneeaarreesstt  ttoo  mmee  wwiitthh  ssuuppeerreeggaattoorryy  pprraayyeerrss  uunnttiill  ((ssuucchh  ttiimmee))  

tthhaatt  II  lloovvee  hhiimm..  II  bbeeccoommee  hhiiss  hheeaarriinngg  wwiitthh  wwhhiicchh  hhee  hheeaarrss,,  

hhiiss  sseeeeiinngg  wwiitthh  wwhhiicchh  hhee  sseeeess,,  hhiiss  hhaannddss  wwiitthh  wwhhiicchh  hhee  

ttaakkeess  ((tthhiinnggss  iinn  hhaannddss))  aanndd  hhiiss  ffoooott  wwiitthh  wwhhiicchh  hhee  wwaallkk..  IIff  

hhee  aasskkss  ((aannyytthhiinngg))  ffrroomm  MMee,,  II  wwiillll  ssuurreellyy  ggiivvee  hhiimm  sshheelltteerr  

((HHaaddiitthh  rreeppoorrtteedd  bbyy  BBuukkhhaarrii))..  

  TThhee  aabboovvee  vveerrssee  ooff  tthhee  GGlloorriioouuss  QQuurr’’aann  aanndd  HHaaddiitthh  ooff  tthhee  PPrroopphheett  ((SSAAWW))  sseerrvveedd  aass  aa  ggrreeeett  

cchhaalllleennggeess  ttoo  NNiiggeerriiaann  cciittiizzeennss  aanndd  ttoo  ppuutt  iinnttoo  pprraaccttiiccee  tthhee  tteeaacchhiinnggss  ccoonnttaaiinnss  iinn  tthhee  IIssllaammiicc  
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eedduuccaattiioonn  wwhhiicchh  ccaann  eennhhaannccee  oorr  pprroommoottee  nnaattiioonnaall  iinntteeggrraattiioonn  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  tthhee  

ccoouunnttrryy..  

TThhiiss  IIssllaammiicc  eedduuccaattiioonnaall  tteeaacchhiinnggss  aarree  nnootthhiinngg  rraatthheerr  tthhaann  aallll  wwhhaatt  rreelliiggiioouuss  tteeaacchheess;;  ssuucchh  aass  

tthheessee  sshhaarreedd  pprriinncciipplleess  ooff  lloovvee,,  ppaattiieennccee,,  ppeeaaccee,,  jjuussttiiccee  aanndd  eeqquuaalliittyy..  TThhee  uunniittyy  ooff  tthhee  ccrreeaattoorr  

aanndd  mmaannkkiinndd  aarree  tthhee  eesssseennccee  ooff  aallll  rreelliiggiioonnss  aass  sseenntt  tthhrroouugghh  tthhee  hhoollyy  PPrroopphheettss  aanndd  

MMeesssseennggeerrss  ooff  GGoodd..  FFrroomm  tthhee  ffiirrsstt  mmaann  aanndd  PPrroopphheett  AAddaamm  ((AA..SS))  ttoo  ssuucccceessssiivvee  PPrroopphheett  ssuucchh  

aass  PPrroopphheett  NNooaahh  ((AA..SS)),,  AAbbrraahhaamm  ((AA..SS)),,  DDaavviidd  ((AA..SS)),,  MMoosseess  ((AA..SS)),,  JJeessuuss  ((AA..SS))  aanndd  PPrroopphheett  

MMuuhhaammmmaadd  ((SS..AA..WW)),,  ppeeaaccee  iiss  uuppoonn  tthheemm..  TThheerree  hhaass  bbeeeenn  aa  ccaallll  ffoorr  hhuummaann  uunnddeerrssttaannddiinngg  aanndd  

ppeeaaccee..  TThheeyy  hhaavvee  aallll  ccaarrrriieedd  tthhee  mmeessssaaggee  ooff  GGoodd  ttoo  bbrriinngg  ffoorrtthh  aa  ppeerrffeecctt  eeqquuiilliibbrriiuumm  ttoowwaarrdd  

oouurr  eexxiisstteennccee  oonn  eeaarrtthh..  TThheeyy  hhaavvee  sshhoowwnn  uuss  tthhee  wwaayy  ttoo  aacchhiieevvee  tthhiiss  hhaarrmmoonnyy  iinn  tthhee  ssiittuuaattiioonn  

ooff  mmaarrrriiaaggee,,  ssoocciieettyy,,  rreellaattiioonnsshhiipp,,  eedduuccaattiioonn,,  ppoolliittiiccss,,  jjuussttiiccee  ssyysstteemm,,  eeccoonnoommiiccss  //  ttrraaddee  aanndd  

aallll  tthhee  ootthheerr  rreemmaaiinniinngg  sspphheerreess  ooff  oouurr  lliivveess  ((IIbbaaddaa,,  22000099))..  

IItt  wwaass  aaggaaiinnsstt  tthhee  aabboovvee  bbaacckkddrroopp  tthhaatt  IIssllaammiicc  eedduuccaattiioonn  wwiitthh  iittss  mmiigghhttyy  tteeaacchhiinnggss  ppllaayyss  tthhee  

lleeaaddiinngg  rroollee  iinn  pprroommoottiinngg  nnaattiioonnaall  iinntteeggrraattiioonn  iinn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  wwaayyss::  

11..  FFeeaarr  ooff  GGoodd  aanndd  CCoonnsscciioouussnneessss  aabboouutt  HHiimm::  hheellppss  tthhee  MMuusslliimm  iinn  mmaaiinnttaaiinniinngg  hhiiss  

ccoorrrreecctt  ssttaanndd  aass  aa  ppaattrriioottiicc  nnaattiioonnaall  iinntteeggrraattee..  HHee  ddooeess  nnootthhiinngg  tthhaatt  ffooiillss  nnaattiioonnaall  

uunnddeerrssttaannddiinngg,,  uunniittyy  aanndd  iinntteeggrraattiioonn;;  iinnsstteeaadd  hhee  wwoorrkkss  ffoorr  pprroommoottiinngg  iitt..  

22..  LLiiffee  pprrootteeccttiioonn::  oonnee  ooff  tthhee  oobbssttaacclleess  ttoo  ssoocciiaall  aanndd  nnaattiioonnaall  iinntteeggrraattiioonn  iiss  bbllooooddsshheedd..  

TThhiiss  IIssllaammiicc  ssttaanndd  oonn  lliiffee  pprrootteeccttss  tthhee  iinntteerreesstt  ooff  lliiffee  aanndd  gguuaarrddss  iitt..  IItt  ffoorrbbiiddss  aallll  ssoouull  

ddeessttrrooyyiinngg  ttaasskkss  aanndd  hhaass  ttaakkeenn  aallll  nneecceessssaarryy  mmeeaassuurreess  ttoo  pprrootteecctt  iitt..  AAllllaahh  hhaass  ssaaiidd::  

WWhhooeevveerr  kkiilllleedd  aa  ppeerrssoonn  uunnlleessss  iitt  bbee  ffoorr  ((kkiilllliinngg))  aa  ppeerrssoonn  

oorr  ffoorr  ccrreeaattiinngg  ddiissoorrddeerr  ((ccoorrrruuppttiioonn))  iinn  tthhee  llaanndd  iitt  sshhaallll  bbee  

aass  iiff  hhee  hhaadd  kkiilllleedd  aallll  mmaannkkiinndd;;  aanndd  wwhhoossooeevveerr  ggaavvee  lliiffee  ttoo  

oonnee,,  iitt  sshhaallll  bbee  aass  iiff  hhee  hhaadd  ggiivveenn  aallll  mmaannkkiinndd  ((QQ..33::1144))..  

33..  FFuullffiillllmmeenntt  ooff  tthhee  CCoovveennaanntt::  TTrruutthhffuullnneessss,,  ffuullffiilllliinngg  pprroommiisseess  aanndd  kkeeeeppiinngg  ttrruusstt  aarree  

oonnee  ooff  tthhee  iimmppoorrttaanntt  iiddeeaallss  ooff  IIssllaamm..  TThhee  hheeaadd  ooff  ssttaattee;;  aa  ggoovveerrnnoorr,,  mmiinniisstteerr,,  

ccoommmmiissssiioonneerrss,,  cchhaaiirrmmaann,,  mmeemmbbeerrss  ooff  ppaarrlliiaammeenntt  aanndd  ccoonnttrraaccttoorrss  eettcc..  mmuusstt  ffuullffiillll  tthhee  

aaggrreeeemmeenntt  aanndd  pprrootteecctt  tthhee  pprroovviissiioonn  ooff  aa  ppaacctt  ssiiggnneedd  bbyy  hhiimm  aabbrruuppttllyy..  WWhhooeevveerr  ggooeess  

aaggaaiinnsstt  tthhiiss  hhaass  vviioolleettss  nnaattiioonnaall  iinntteeggrraattiioonn  aass  IIssllaamm  ffiigghhttss  aaggaaiinnsstt  iitt..  TThhee  mmuuttuuaall  

ddeeaalliinnggss  ccaarrrryy  oouutt  bbyy  ppeeooppllee  eevveerryywwhheerree  ddeeppeenndd  oonn  aannyyoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  ccoommmmeenntt..  

TThhiiss  hhaass  bbeeeenn  mmeennttiioonneedd  iinn  tthhee  GGlloorriioouuss  QQuurr’’aann  tthhaatt::  

FFuullffiillll  tthhee  ccoonnvveenniieenntt  ooff  AAllllaahh  aafftteerr  yyoouu  hhaavvee  ccoovveennaanntteedd..  

AAnndd  ddoo  nnoott  bbrreeaakk  yyoouu  ooaatthhss  aafftteerr  yyoouu  hhaavvee  ccoonnffiirrmmeedd  tthheemm..  

((QQ..1166::9911))  
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44..  JJuussttiiccee  aanndd  FFoorrggiivveenneessss::  iiss  oonnee  ooff  tthhee  mmoorraall  ccooddeess  iinn  IIssllaammiicc  eedduuccaattiioonn  tteeaacchhiinnggss..  

TThhiiss  ccrreeaatteess  lloovvee  aanndd  ttrraannqquuiilliittyy  aammoonngg  ppeeooppllee..  TThhee  QQuurr’’aann  hhaass  sshhoowwnn  tthhaatt  

ffoorrggiivveenneessss  iiss  aa  vviirrttuuee  iinn  tthhee  ssiigghhtt  ooff  GGoodd..  IItt  tteeaacchheess  sseeeekkiinngg  ffoorr  ffoorrggiivveenneessss  aanndd  ttoo  

rreeppeenntt  ffrroomm  tthhee  ssiinnss  tthheeyy  hhaavvee  ddoonnee..  AAnndd  sshhooww  tteennddeennccyy  nnoott  ttoo  ccoommmmiitt  ssuucchh  aann  

ooffffeennccee  aaggaaiinn  aanndd  ttoo  mmaakkee  aammeenndd  wwhheerree  nneecceessssaarryy..  

FFoorrggiivveenneessss  hheellppss  iinn  tteerrmm  ooff  jjuussttiiccee  aanndd  pprroommootteess  lloovvee  aanndd  ffrriieennddlliinneessss..  HHooww  mmaannyy  

sswwoorrnn  eenneemmiieess  hhaavvee  bbeeccoommee  bboossoomm  ffrriieenndd  oouutt  ooff  ssiimmppllee  aaccttss  ooff  kkiinnddnneessss  aanndd  ffoorrggiivveenneessss..  

CCeerrttaaiinnllyy,,  tthhrroouugghh  ffoorrggiivveenneessss  mmaannkkiinndd  wwoouulldd  bbee  jjuusstt  aanndd  ffaaiirr,,  aanndd  pprroommootteess  rreeccoonncciilliiaattiioonn  

aanndd  iinntteeggrraattiioonn..  AAllllaahh  ssaayyss::  

NNoorr  ccaann  ggooooddnneessss  aanndd  eevviill  bbee  eeqquuaall..  RReeppeell  ((eevviill))  wwiitthh  wwhhaatt  

iiss  bbeetttteerr;;  tthheenn  iitt  wwiillll  bbee  bbeettwweeeenn  wwhhoomm  aanndd  tthheeee  wwaass  hhaattrreedd  

bbeeccoommee  aass  iitt  wweerree  tthhyy  ffrriieenndd  aanndd  iinnttiimmaattee!!  ((QQ..4411::3344))  
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RReeccoommmmeennddaattiioonnss  

11..  NNiiggeerriiaannss  cciittiizzeennss  sshhoouulldd  nnoott  uunnddeerr  eessttiimmaattee  aannyy  hhuummaann  bbeeiinngg..  

22..  TThheerree  sshhoouullddnn’’tt  bbee  aannyy  bbiiaass  aanndd  iinnjjuussttiiccee  aammoonngg  tthhee  ppeeooppllee..  

33..  WWee  sshhoouulldd  ggiivvee  rreessppeecctt  ffoorr  ppeeooppllee’’ss  rreelliiggiioonn//ffaaiitthh,,  ccuullttuurree,,  lleeaaddeerrsshhiipp  aanndd  iiddeeaa..  

44..  AA  lleeaaddeerr  ooff  aannyy  kkiinndd  sshhoouulldd  bbee  ssoofftt  mmiinnddeedd  aanndd  bbee  kkiinndd  ttoo  ppeeooppllee..  

55..  BBootthh  MMuusslliimm  aanndd  nnoonn--MMuusslliimmss  sshhoouulldd  eemmbbrraaccee  aallll  aanndd  aappppllyy  wwiissddoomm  aanndd  bbee  

ccoommppaassssiioonnaattee  wwhhiillee  ttrreeaattiinngg  oonnee  aannootthheerr..  

CCoonncclluussiioonn  

EEssttaabblliisshhiinngg  aattmmoosspphheerree  ooff  ppeeaaccee,,  nnaattiioonnaall  uunniittyy,,  aanndd  iinntteeggrraattiioonn  iinn  NNiiggeerriiaa  iiss  aann  iinnddiivviidduuaall  

aanndd  ccoolllleeccttiivvee  rreessppoonnssiibbiilliittyy..  TThhiiss  ccaann  bbee  ppoossssiibbllee  wwhheenn  ppeeooppllee  aavvooiiddeedd  ssuussppiicciioouuss  aanndd  

iinnttoolleerraannccee  aass  tthheessee  iiss  bbeeggiinnnniinngg  ttoo  eeaatt  iinnttoo  tthhee  wwoooodd  wwoorrkkss  ooff  oouurr  nnaattiioonnaall  uunniittyy  iinn  NNiiggeerriiaa..  

IInn  ddeeeedd,,  iitt  iiss  aa  wwoorrrriissoommee  wwhheenn  aa  ppaarrttiiccuullaarr  ccoouunnttrryy  iiss  nnoott  aatt  ppeeaaccee  ffoorr  oonnee  rreeaassoonn  oorr  tthhee  

ootthheerr..  AAnndd  AAllllaahh  pprreeddeessttiinneedd  tthhaatt  ddiiffffeerreenncceess  wwoouulldd  eexxiisstt  iinn  ccrreeeeddss,,  llaawwss,,  ccoolloorrss,,  ttoonngguueess  aanndd  

nnaattiioonnss,,  ssiimmppllyy  bbeeccaauussee  ooff  tthhee  nneeeedd  ffoorr  mmuuttuuaall  ccoo--eexxiisstteennccee,,  iinntteerr--mmaarrrriiaaggee,,  iinntteerraaccttiioonn  aanndd  

ootthheerr  ddaayy  ttooddaayy  rreellaattiioonnsshhiipp..  TThheerreeffoorree,,  IIssllaammiicc  eedduuccaattiioonnaall  tteeaacchhiinnggss  sshhoouulldd  bbee  pprroommootteedd  bbyy  

tthhee  MMuusslliimm  aanndd  eevveerryy  mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  ssoocciieettyy  ffoorr  mmuuttuuaall  uunnddeerrssttaannddiinngg,,  ppeeaaccee,,  uunniittyy  aanndd  

nnaattiioonnaall  iinntteeggrraattiioonn  iinn  NNiiggeerriiaa..  
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RReeffeerreenncceess  

AAbbdduull  MM..  OO..  ((11998811)),,  TThhee  HHiissttoorriiccaall  oorriiggiinn  ooff  IIssllaamm,,  IIssllaammiicc  PPuubblliiccaattiioonn  BBuurreeaauu,,  LLaaggooss,,  

NNiiggeerriiaa  

AAbbdduull--KKaarreeeemm,,  YY..AA..  ((11999900)),,  AA  GGuuiiddee  oonn  HHiissttoorriiccaall  FFoouunnddaattiioonn  iinn  NNiiggeerriiaa,,  KKeewwuulleerree  PPrreessss,,  

BBoorriinn  

AAhhmmaadd,,  IIbbnn  HHaammbbaall,,  MMuussnnaadd  IImmaamm  AAhhmmaadd,,  hhttttpp:://wwwwww;;aall--IIssllaamm..ccoomm  

AAkkaannnnii,,  MM..AA..  aanndd  JJaattaauu,,  UU..AA..  ((22001122)),,  RReelleevvaannccee  ooff  IIssllaammiicc  EEdduuccaattiioonn  ttoo  NNaattiioonnaall  IInntteeggrraattiioonn  

iinn  NNiiggeerriiaa..  AAll--NNaahhddaahh,,  AA  JJoouurrnnaall  ooff  IIssllaammiicc  HHeerriittaaggee,,  VVooll..  88  NNooss..  11&&22,,  CCeenntteerr  ffoorr  

IIssllaammiicc  SSttuuddiieess,,  UUssmmaannuu  DDaannffooddiiyyoo  UUnniivveerrssiittyy,,  SSookkoottoo,,  NNiiggeerriiaa    

AAllii,,  AA..  YY..  ((11993388)),,  tthhee  GGlloorriioouuss  QQuurr’’aann  TTeexxtt,,  TTrraannssllaattiioonn  aanndd  CCoommmmeennttaarryy,,  AAmmaannaa  

CCoorrppoorraattiioonn,,  UUSSAA  

CChhaapprraa,,  UU..  ((22000077)),,  TThhee  IIssllaammiicc  VViissssiioonn  ooff  DDeevveellooppmmeenntt  iinn  tthhee  LLiigghhtt  ooff  MMaaqqaassiidd  aall--SShhaarriiaahh,,  

JJeeddddaahh::  IIssllaammiicc  RReesseeaarrcchh  aanndd  TTrraaiinniinngg  IInnssttiittuuttee  

GGaallaaddaannccii,,  SS..AA..  ((11997777)),,  ““IIssllaamm  iinn  AAffrriiccaa::  PPrroocceeeeddiinnggss  ooff  IIssllaamm  iinn  AAffrriiccaann  CCoonnffeerreennccee””  PPaappeerr  

PPrreesseennttaattiioonn  oonn  tthhee  CCoonnffeerreennccee  ooff  IIssllaammiicc  EEdduuccaattiioonn  aatt  KKiinngg  AAbbdduull--AAzzeeeezz  UUnniivveerrssiittyy  

MMeeccccaa  KK..SS..AA  

IIbbaabbaa,,  SS..  II..  ((22000099)),,  EEdduuccaattiioonn  aanndd  NNaattiioonnaall  IInntteeggrraattiioonn  iinn  NNiiggeerriiaa  

LLeemmuu,,  AA..  ((22000022)),,  RReelliiggiioouuss  EEdduuccaattiioonn  iinn  NNiiggeerriiaa::  AA  ccaassee  ssttuuddyy::  NNiiggeerriiaa,,  IIssllaammiicc  TTrruusstt  

EEdduuccaattiioonn..  

  


