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Abstract 

Durable peace, stability and tolerance are important in the promotion of 

peace for national unity in Nigeria these virtues are nurtured and sustained by 

the Islamic teachings. One of the major impacts of Islamic teachings in any 

nation is centre on peace, tolerance and the pursuit of good and 

discouragement of evil in the society. All these will be examined with a view of 

bringing about peace and development in Nigeria. This study therefore sets 

out to address how Islamic teachings can create unity, development and a 

sense of community among the people. It discusses the concept of peace in 

general and the concept of peace in Islam; it also discusses the concept of 

tolerance in general and the concept of tolerance in Islam. It also analyses the 

significance of tolerance in facilitating national unity in Nigeria. In the 

content analysis of this paper, it made use of both primary and secondary 

sources. The study concludes that the practical steps of the teachings of Islam 

on peace and tolerance are contained in Madinan period; and any society or 

individual following them would definitely lead to prosperous life and 

gradually attain the pinnacle of glory. 
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IInnttrroodduuccttiioonn  

TToolleerraannccee  iiss  oonnee  ooff  tthhee  iimmppoorrttaanntt  iinnggrreeddiieennttss  ooff  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  bbyy  iimmpplliiccaattiioonn  ssuussttaaiinnaabbllee  

ddeevveellooppmmeenntt..  TThheerreebbyy,,  ffoorr  aannyy  mmeeaanniinnggffuull  ddeevveellooppmmeenntt  ttoo  ttaakkee  ppllaaccee  tthheerree  sshhoouulldd  bbee  ppeeaaccee  

aanndd  ssttaabbiilliittyy  iinn  tthhee  ssoocciieettyy..  TThhee  pprroommoottiioonn  ooff  ppeeaaccee  aanndd  nnaattiioonnaall  uunniittyy  iiss  tthhee  oovveerraallll  oobbjjeeccttiivvee  

ooff  tthhee  eetthhiiccaall  tteeaacchhiinnggss  iinn  IIssllaamm..  TThhee  GGlloorriioouuss  QQuurr’’aann  mmaakkee  iitt  cclleeaarreedd  tthhaatt  nnoo  aannyy  mmeeaanniinnggffuull  

ddeevveellooppmmeenntt  ccaann  bbee  aacchhiieevveedd  wwiitthhoouutt  ppeeaaccee;;  tthhiiss  iiss  wwhhyy  tthhee  bbooookk  ooff  AAllllaahh  mmaakkeess  iitt  eeaassyy  tthhee  

aaffffaaiirrss  ooff  mmaannkkiinndd  iinn  bbootthh  tthhee  ssppiirriittuuaall  aanndd  mmaatteerriiaallss  ddoommaaiinn..  

IInn  tthhiiss  vvaaiinn,,  AAllmmiigghhttyy  AAllllaahh  mmaakkee  tthhee  bbeelliieevveerrss  ttoo  uunnddeerrssttaanndd  tthhaatt  iiff  AAllllaahh  hhaass  wwiilllleedd  HHee  

wwoouulldd  hhaavvee  mmaaddee  tthhee  ppeeooppllee  ooff  tthhee  wwoorrlldd  aass  oonnee  nnaattiioonn  ((QQ..1100::9999))..  TThhuuss,,  mmaannkkiinndd  ddiiffffeerreenncceess  

iinn  llaanngguuaaggee,,  sskkiinn  ccoolloouurr,,  rraaccee  oorr  ttrriibbee  aarree  nnootthhiinngg  bbuutt  tthhee  ppoowweerr  ooff  AAllllaahh  ((QQ..3300::2222))..  HHoowweevveerr,,  

oonnccee  ppeeooppllee  uunnddeerrssttaanndd  tthhaatt  tthheeiirr  ddiiffffeerreennccee  aarree  nnoott  mmeeaanntt  ttoo  ggiivvee  pprriivviilleeggeess  ttoo  ssoommee  oovveerr  
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ootthheerrss,,  tthheenn  eevveerryy  iinnddiivviidduuaall  wwiillll  nnoott  ddiissccrriimmiinnaattee  aanndd  tthheeyy  wwiillll  rreemmaaiinn  ttoolleerraanntt  aanndd  ppeeaaccee  

lloovviinngg  ppeeooppllee..  AApppplliiccaattiioonn  ooff  tthhee  IIssllaammiicc  ttoolleerraannccee  tteeaacchhiinnggss  wwiillll  rreemmoovvee  tthhee  rroooott  ccaauusseess  ooff  

ddiissccoorrdd  aanndd  ddiisshhaarrmmoonnyy  oonn  ggrroouunnddss  ooff  rreelliiggiioonn  oorr  eetthhnniicciittyy  iinn  tthhee  ccoouunnttrryy..  TThhiiss  ppaappeerr  llooookkss  aatt  

tthhee  IIssllaammiicc  ttoolleerraannccee  tteeaacchhiinnggss  oonn  tthhee  pprroommoottiioonn  ooff  ppeeaaccee  aanndd  nnaattiioonnaall  uunniittyy  wwhhiicchh  ccaann  

ffaacciilliittaattee  ssuussttaaiinnaabbllee  ddeevveellooppmmeenntt  iinn  NNiiggeerriiaa..  

CCoonncceeppttuuaall  CCllaarriiffiiccaattiioonnss  

FFoorr  bbeetttteerr  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  tthhiiss  ssttuuddyy  oonn  ““IImmppaacctt  ooff  IIssllaammiicc  TToolleerraannccee  oonn  tthhee  pprroommoottiioonn  ooff  

ppeeaaccee  aanndd  NNaattiioonnaall  uunniittyy  iinn  NNiiggeerriiaa””,,  tthheerree  iiss  aa  nneeeedd  ttoo  ggiivvee  ddeettaaiill  eexxppllaannaattiioonnss  oonn  ssoommee  ooff  

tthhee  mmaajjoorr  ccoonncceeppttss  eemmppllooyyeedd  bbyy  tthhee  aauutthhoorrss  ffoorr  tthhee  ssttuuddyy..  

CCoonncceepptt  ooff  PPeeaaccee::  TThhee  ccoonncceepptt  ooff  ppeeaaccee  hhaass  bbeeeenn  ssuubbjjeecctteedd  ttoo  ddiiffffeerreenntt  iinntteerrpprreettaattiioonn  bbyy  

ddiiffffeerreenntt  sscchhoollaarrss  iinn  tthhee  ffiieelldd  ooff  ppeeaaccee  ssttuuddiieess  aanndd  ccoonnfflliicctt  rreessoolluuttiioonn..  TThhee  wwoorrdd  ppeeaaccee  iiss  aa  

vvaalluuee  llooaaddeedd  aanndd  mmuullttiiffaacceetteedd  ccoonncceepptt;;  iittss  mmeeaanniinngg  ccaann  bbee  iinnffeerrrreedd  ffrroomm  tthhee  ddiiffffeerreenntt  lleevveellss  

ooff  hhuummaann  ssoocciiaall  iinntteerraaccttiioonn  aass  wweellll  aass  aatt  tthhee  lleevveell  ooff  ssttaattee  aaccttoorrss  iinn  iinntteerrnnaattiioonnaall  ssyysstteemm  

((MMuuhhaammmmaadd,,  22000066))..  

IInn  aannootthheerr  ddiimmeennssiioonn,,  ppeeaaccee  iiss  bbootthh  aa  ssttaattee  ooff  aaffffaaiirrss  aanndd  aa  pprroocceessss..  IItt  ccoommppaasssseess  aa  pprroocceessss  ooff  

ccaallmmnneessss,,  ssttaabbiilliittyy  aanndd  ttrraannqquuiilliittyy  ((MMuuhhaammmmaadd,,  22000066))..  IInn  tthhee  OOxxffoorrdd  AAddvvaanncceedd  LLeeaarrnneerrss’’  

DDiiccttiioonnaarryy,,  ppeeaaccee  hhaass  bbeeeenn  ddeeffiinneedd  aass::  AA  ssiittuuaattiioonn  oorr  aa  ppeerriioodd  ooff  ttiimmee  iinn  wwhhiicchh  tthheerree  iiss  nnoo  

wwaarr  oorr  vviioolleennccee  iinn  aa  ccoouunnttrryy  oorr  aann  aarreeaa;;  tthhee  ssttaattee  ooff  bbeeiinngg  ccaallmm  oorr  qquuiieett..  

GGeenneerraallllyy,,  ppeeaaccee  ccaann  bbee  ddeeffiinneedd  aass  aann  aabbsseennccee  ooff  vviioolleennccee  wwaarr  oorr  ddiisssseennssiioonn  ((RRaabbiiee,,  11999944))..  

FFrroomm  aallll  iinnddiiccaattiioonn,,  tthhee  tteerrmm  ppeeaaccee  iiss  tthhee  aabbsseennccee  ooff  aannyy  rreeaall  oorr  iimmaaggiinnaarryy  tteennssiioonn  oorr  ddiissccoorrdd  

tthhaatt  ccoouulldd  ccrreeaattee  ddiisshhaarrmmoonnyy  aammoonngg  iinnddiivviidduuaallss,,  ggrroouuppss  oorr  nnaattiioonnss  lleeaaddiinngg  ttoo  iinnssttaabbiilliittyy,,  

ccoonnffrroonnttaattiioonn,,  vviioolleennccee  oorr  wwaarr..  FFrroomm  tthhiiss  ddeeffiinniittiioonn::  

PPeeaaccee,,  tthheerreeffoorree,,  iiss  aa  ssiittuuaattiioonn  ggeenneerraallllyy  cchhaarraacctteerriizzeedd  bbyy  aabbsseennccee  

ooff  wwaarr  aanndd  vviioolleennccee  iinn  wwhhiicchh  hhuummaann  iinntteerraaccttiioonnss  aarree  ccoonndduucctteedd  iinn  

aann  oorrddeerrllyy  mmaannnneerr  aanndd  ddiissppuutteess  aarriissiinngg  ffrroomm  ssuucchh  iinntteerraaccttiioonnss  aarree  

sseettttlleedd  ppeeaacceeffuullllyy..  PPeeaaccee  aatt  tthhee  iinnddiivviidduuaall  lleevveell  iiss  eesssseennttiiaallllyy  aa  

ssttaattee  ooff  mmiinndd..  IItt  aarriisseess  ffrroomm  iinnddiivviidduuaall  ppeerrcceeppttiioonn  ooff  tthhee  pprreesseennccee  

oorr  aabbsseennccee  ooff  ppssyycchhoollooggiiccaall  ccoonnttrrooll  ooff  oonnee’’ss  sseellff  oorr  eennvviirroonnmmeenntt..  

((RRaabbiiee,,  11999944))..  

TThhee  ccoonncceepptt  ooff  ppeeaaccee  iinn  IIssllaamm  

PPeeaaccee  iinn  IIssllaamm  iiss  mmoorree  tthhaann  aa  mmeerree  ddeessiirree  tthhaatt  oouugghhtt  ttoo  bbee  rreeaalliizzeedd..  TThhrroouugghh  IIssllaammiicc  tteeaacchhiinngg  

ppeeaaccee  iiss  vviieewweedd  aass  aa  hhuummaanniittaarriiaann  uunniittyy  tthhaatt  aaiimmss  aatt  mmuuttuuaall  aaccqquuaaiinnttaannccee  aanndd  ccooooppeerraattiioonn  

aammoonngg  ppeeooppllee  ttoowwaarrddss  aallll  tthhaatt  iiss  ggoooodd..  PPeeaaccee  aaccccoorrddiinngg  ttoo  IIbbnn  ZZaahhiimm  aanndd  IIbbnn  FFaauuzzaann  iiss  tthhee  
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ooppppoossiittee  ooff  ffeeaarr,,  iitt  iiss  tthhee  aabbsseennccee  ooff  vviioolleennccee  aass  ccrriisseess,,  aanndd  iitt  iiss  aa  ssiittuuaattiioonn  wwhheenn  tthheerree  iiss  lloovvee,,  

aaffffeeccttiioonn,,  uunnddeerrssttaannddiinngg,,  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  ddooiinngg  tthhiinnggss  iinn  aann  oorrddeerrllyy  mmaannnneerr  ((22000011))..  

IIbbnn  zzaahhiimm  ffuurrtthheerr  rreevveeaallss  tthhaatt,,  ppeeaaccee  rreeffeerrss  ttoo  llaaww  aanndd  oorrddeerr,,  ppeeaaccee  ooff  mmiinndd  aanndd  aabbsseennccee  ooff  

ffeeaarr  aanndd  ffrreeee  mmoovveemmeenntt..  TThhee  qquueesstt  ffoorr  ppeeaaccee  iiss  bbyy  ffaarr  aabboovvee  eevveerryytthhiinngg;;  aabbsseennccee  ooff  ppeeaaccee  

wwiillll  lleeaadd  ttoo  aabbsseennccee  ooff  eeaattiinngg,,  sslleeeeppiinngg,,  aanndd  ssttaayyiinngg  iinn  ppeeaaccee  aanndd  llaacckk  ooff  ttrraannqquuiilliittyy..  AAbbsseennccee  

ooff  ppeeaaccee  wwiillll  bbrriinngg  aabboouutt  kkiilllliinnggss,,  oorrpphhaannss,,  wwiinnddoowwss;;  ddiissaabblleedd  mmeenn  aanndd  wwoommeenn  aanndd  ttoottaall  

ddeessttrruuccttiioonn  ooff  aa  ssoocciieettyy  ((IIbbnn  ZZaahhiimm,,  11999977))..  

AAccccoorrddiinngg  ttoo  SShhiittttuu  ((22001144)),,  IIssllaamm  tteeaacchheess  ppeeaacceeffuull  ccoo--eexxiisstteennccee  aanndd  ttoolleerraannccee..  IItt  iiss  tthhee  oonnllyy  

rreelliiggiioonn  tthhaatt  eemmpphhaassiizzeess  oonn  ppeeaaccee  dduuee  ttoo  tthhee  ffaacctt  tthhaatt::  eevveerryy  ggoooodd  tthhiinngg  iinn  hhuummaann  lliiffee  ccaann  

oonnllyy  bbee  aacchhiieevveedd  iinn  aa  ppeeaacceeffuull  eennvviirroonnmmeenntt..  ““SSppiirriittuuaall  uupplliippttmmeenntt,,  ssoocciiaall  wweellffaarree,,  pprraayyeerr  aanndd  

eedduuccaattiioonnaall  aaccttiivviittiieess  ccaann  aallll  bbee  aaccqquuiirreedd  wwhheenn  tthhee  eennvviirroonnmmeenntt  iiss  vviioolleennccee  ffrreeee..  PPeeaaccee  iinn  

IIssllaamm  hhaass  rrooootteedd  ddeeeepp  iinn  tthhee  ppssyycchhoollooggyy  ooff  MMuusslliimmss..  TThheerreeffoorree,,  IIssllaamm  ddiiccttaatteess  aa  wwiissee  ppllaann  ttoo  

iinnvviittee  ppeeooppllee  ttoo  ppeeaaccee  ggeennttllyy,,  iitt  lloovveess  lliiffee  aanndd  ppeeooppllee  aass  wweellll..  IItt  ffuurrtthheerr  ffrreeeess  tthheemm  ffrroomm  ffeeaarr  

aanndd  ddiiccttaattoorrsshhiipp  ooff  mmeenn..  IItt  hhaass  bbeeccoommee  ppaarrtt  ooff  tthheeiirr  eennttiittyy  aanndd  ffaaiitthh..  SSiinnccee  tthhee  ddaawwnn  ooff  IIssllaamm,,  

tthhiiss  rreelliiggiioonn  hhaass  vvootteedd  aa  ccaallll  ffoorr  ppeeaaccee  ((QQ..55::33))..  

IInn  ffaacctt,,  tthhee  wwoorrdd  ppeeaaccee  hhaass  ooccccuurrrreedd  iinn  ddiiffffeerreenntt  ppllaacceess  ooff  tthhee  GGlloorriioouuss  QQuurr’’aann  aanndd  tthhee  

ttrraaddiittiioonn  ooff  tthhee  PPrroopphheett  ((SSAAWW))..  TThhiiss  ddiivveerrssiittyy  iiss  dduuee  ttoo  tthhee  ggrraacceeffuull  ppllaaccee;;  ppeeaaccee  ooccccuuppiieess  iinn  

IIssllaamm..  IItt  iiss  iinntteennddeedd  bbyy  tthhiiss  rreeppeettiittiioonn  ttoo  aawwaakkeenn  tthhee  sseennssaattiioonn  ooff  ppeeooppllee  aanndd  oorriieenntt  tthheeiirr  

tthhiinnkkiinngg  ttoo  tthhiiss  ssuubblliimmee  ppeeaacceeffuull  pprriinncciippllee..  TThheerreebbyy,,  nnoo  aannyy  llaaww  oorr  aannyy  lleeggaall  ssyysstteemm  iinn  tthhee  

wwoorrlldd  tthhaatt  ffoorrcceess  ppeeooppllee  ttoo  aaddoopptt  tthhee  ccoonncceepptt  ooff  ppeeaaccee  eexxcceepptt  tthhee  ffaaiitthh  ooff  IIssllaamm  bbeeccaauussee  iitt  iiss  

eessttaabblliisshheedd  oonn  ssoolliidd  ffoouunnddaattiioonn  aanndd  ffiirrmm  pprriinncciipplleess  ((QQ..55::33))..  LLiikkeewwiissee,,  ppeeaaccee  iiss  aacchhiieevveedd  

tthhrroouugghh  aaccttiivvee  oobbeeddiieennccee  ttoo  tthhee  rreevveeaalleedd  ccoommmmaannddmmeenntt  ooff  AAllllaahh,,  ffoorr  AAllllaahh  iiss  tthhee  JJUUSSTT  aanndd  

tthhee  PPEEAACCEE..  

CCoonncceepptt  ooff  TToolleerraannccee  

TToolleerraannccee  ccaann  bbee  uunnddeerrssttoooodd  tthhrroouugghh  ddiiffffeerreenntt  mmeeaanniinnggss  ffrroomm  ddiiffffeerreenntt  sscchhoollaarrss..  AAyyiinnllaa  

aasssseerrttss  tthhaatt,,  ““LLiitteerraallllyy  tthhee  wwoorrdd  ““ttoolleerraannccee””  mmeeaannss  ““ttoo  bbeeaarr””,,  ““ttoo  aacccceepptt””  oorr  iitt  iiss  tthhee  aattttiittuuddee  

ooff  ssoommeeoonnee  wwhhoo  iiss  wwiilllliinngg  ttoo  aacccceepptt  ssoommee  eellssee’’ss  bbeelliieeff  wwiitthhoouutt  iinnttiimmiiddaattiioonn  oorr  ccooeerrcciioonn””  

((22001155))..  

AAss  oobbsseerrvveedd  bbyy  KKhhaann  ((22001111)),,  tthhee  ccoonncceepptt  ooff  ttoolleerraannccee,,  ddeennootteess  rreessppeeccttiinngg,,  aacccceeppttiinngg  aanndd  

aapppprreecciiaattiinngg  tthhee  vvaalluuee  ssyysstteemmss  ooff  ootthheerrss  ddeessppiittee  tthhee  ddiivveerrssiittyy  iinn  ccuullttuurree,,  eexxpprreessssiioonn  aanndd  

mmaannnneerrss  aass  iinnfflluueenncceedd  bbyy  tthheeiirr  ssoocciioo--rreelliiggiioouuss  aanndd  ppoolliittiiccaall  aaccttiivviittiieess..  

HHoowweevveerr,,  tthhee  wwoorrdd  TToolleerraannccee  iiss  sseeeenn  aass  ““aa  ddiissppoossiittiioonn  ttoo  aallllooww  ffrreeeeddoomm  ooff  cchhooiiccee  aanndd  

bbeehhaavviioouurr””..  TToolleerraannccee  iiss  ddeeffiinneedd  ffuurrtthheerr  aass  wwiilllliinnggnneessss  ttoo  aacccceepptt  bbeehhaavviioouurr  aanndd  bbeelliieeffss  tthhaatt  

aarree  ddiiffffeerreenntt  ffrroomm  yyoouurr  oowwnn,,  aalltthhoouugghh  yyoouu  mmiigghhtt  nnoott  aaggrreeee  wwiitthh  oorr  aapppprroovvee  tthheemm..  
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hhttttpp:://ddiiccttiioonnaarryy..ccaammbbrriiddggee..oorrgg..  IItt  iiss  aallssoo  aann  aabbiilliittyy  oorr  wwiilllliinnggnneessss  ttoo  ttoolleerraattee  tthhee  eexxiisstteennccee  ooff  

ooppiinniioonnss  oorr  bbeehhaavviioouurrss  tthhaatt  oonnee  ddiisslliikkeess  oorr  ddiissaaggrreeee  wwiitthh..  hhttttpp:://wwwwww..ooxxffoorrddddiiccttiioonnaarriieess..ccoomm..  

TThhee  ddiiccttiioonnaarryy  mmeeaanniinngg  ooff  FFaarrlleexx,,  ddeeffiinnee  ttoolleerraannccee  aass  tthhee  pprraaccttiiccee  ooff  rreeccooggnniizziinngg  aanndd  

rreessppeeccttiinngg  tthhee  bbeelliieeffss  oorr  pprraaccttiicceess  ooff  ootthheerrss””..  TToolleerraannccee  iiss  aallssoo  ddeeffiinneedd  aass  ““aa  ffaaiirr  aanndd  

ppeerrmmiissssiivvee  aattttiittuuddee  ttoowwaarrdd  tthhoossee  wwhhoossee  rraaccee,,  rreelliiggiioonn,,  nnaattiioonnaalliittyy,,  eettcc..  ddiiffffeerr  ffrroomm  oonnee’’ss  oowwnn;;  

ffrreeeeddoomm  bbiiooggoottrryy””..  ((FFaarrlleexx))..wwwwww..tthheeffrreeeeddiiccttiioonnaarryy..ccoomm//ttoolleerraannccee..rreettiirreevveeddoonn1188//1100//22001177..  

IInn  aa  nnuuttsshheellll,,  ttoolleerraannccee  iiss  rreessppeecctt,,  aacccceeppttaannccee  aanndd  aapppprreecciiaattiioonn  ooff  tthhee  rriicchh  ddiivveerrssiittyy  ooff  oouurr  

wwoorrlldd’’ss  ccuullttuurreess;;  iitt  iiss  aallssoo  aa  ffoorrmm  ooff  eexxpprreessssiioonn  aanndd  wwaayyss  ooff  bbeeiinngg  hhuummaann..  TToolleerraannccee  iiss  

hhaarrmmoonnyy  iinn  ddiiffffeerreennccee..  IItt  iiss  ffoosstteerreedd  bbyy  kknnoowwlleeddggee,,  ooppeennnneessss,,  ccoommmmuunniiccaattiioonn  aanndd  ffrreeeeddoomm  ooff  

tthhoouugghhtt,,  ccoonnsscciieennccee  aanndd  bbeelliieeff..  IInn  ffaacctt,,  ttoolleerraannccee  iiss  bbeeiinngg  yyoouurrsseellff  wwiitthhoouutt  iimmppoossiinngg  yyoouurr  

vviieewwss  oonn  ootthheerrss..  ((YYuunnuussaa  aanndd  DDaahhiirr,,  22001155))..  

FFrroomm  oouurr  lliittttllee  aaccaaddeemmiicc  ccoonnttrriibbuuttiioonn,,  ttoolleerraannccee  iiss  tthhee  wwiilllliinnggnneessss  ttoo  aacccceepptt  oorr  ttoolleerraattee  

ssoommeebbooddyy  oorr  ssoommeetthhiinngg,,  eessppeecciiaallllyy  ooppiinniioonnss  oorr  bbeehhaavviioorrss  tthhaatt  yyoouu  mmaayy  nnoott  aaggrreeee  wwiitthh  oorr  

ffrroomm  ppeeooppllee  wwhhoo  aarree  nnoott  lliikkee  yyoouu..  

TThhee  CCoonncceepptt  ooff  TToolleerraannccee  iinn  IIssllaamm  

TThhee  rreelliiggiioonn  ooff  IIssllaamm  ssppeeaakkss  aabboouutt  tthhee  bbaassiicc  ddiiggnniittyy  ooff  aallll  hhuummaann  bbeeiinnggss  rreeggaarrddlleessss  ooff  tthheeiirr  

rraaccee,,  ccoolloouurr,,  llaanngguuaaggee  oorr  eetthhnniicciittyy..  BBeeiinngg  aa  MMuusslliimm  ddooeess  nnoott  pprreevveenntt  oonnee  ffrroomm  mmeettiinngg  oouutt  

kkiinnddnneessss  ttoo  aannootthheerr  ppeerrssoonn  ooff  ddiiffffeerreenntt  ffaaiitthh..  IInn  IIssllaamm,,  MMuusslliimmss  aarree  eennjjooiinneedd  ttoo  ddeeaall  kkiinnddllyy  

aanndd  jjuussttllyy  ttoo  nnoonn--MMuusslliimm  tthhaatt  ddooeess  nnoott  iinntteerrffeerree  oorr  ffiigghhtt  tthheeiirr  ffaaiitthh..  TThheeyy  sshhoouulldd  nnoott  ffiigghhtt  

aaggaaiinnsstt  tthhoossee  wwhhoo  ccoonnttrraaddiicctt  tthheeiirr  bbeelliieeff  ssyysstteemm  aass  ffaarr  aass  tthheeyy  ddiidd  nnoott  ffiigghhtt  tthhee  ffoorrmmeerr..  TThhee  

MMuusslliimm  wwaass  aalllloowweedd  ttoo  rreellaattee  wwiitthh  aallll  ppeeooppllee,,  iirrrreessppeeccttiivvee  ooff  ccoolloouurr,,  ccrreeeedd,,  rraaccee,,  wwiitthh  

rriigghhtteeoouussnneessss,,  ggooooddnneessss  aanndd  ffrriieennddlliinneessss..  

OOnn  tthhee  iissssuuee  ooff  ttoolleerraannccee  IIssllaamm  ggrraanntteedd  tthhee  MMuusslliimm  ttoo  mmaarrrryy  

wwoommeenn  ooff  tthhee  ppeeooppllee  ooff  tthhee  bbooookk  ppuurrppoosseellyy  ttoo  bbuuttttrreessss  tthhee  

hhaarrmmoonniioouuss  rreellaattiioonnsshhiipp  iinn  tthhee  ssoocciieettyy..  DDuurriinngg  tthhee  ppeerriioodd  ooff  tthhee  

PPrroopphheett  aa  cchhaaiinn  ooff  ttoolleerraannccee  bbeettwweeeenn  tthhee  MMuusslliimmss,,  tthhee  JJeewwss  aanndd  

CChhrriissttiiaannss  iinn  MMaaddiinnaahh  wweerree  iinniittiiaatteedd..  TThheeyy  wweerree  aaccccoorrddeedd  tthhee  

rriigghhttss  ooff  rreelliiggiioonn,,  lliiffee  aanndd  pprrooppeerrttyy  aanndd  hhaannddlleedd  wwiitthh  ffaaiirrnneessss  aanndd  

jjuussttiiccee..  ((TTaajjuuddeeeenn,,  22001144))..  

IIssllaamm  wwiilllliinngg  ttoo  ttoolleerraattee  aannyytthhiinngg  bbuutt  iitt  tteeaacchheess  zzeerroo  ttoolleerraannccee  ffoorr  iinnjjuussttiiccee,,  

oopppprreessssiioonn  aanndd  vviioollaattiioonn  ooff  tthhee  rriigghhttss  ooff  ootthheerr  hhuummaann  bbeeiinnggss..  IIssllaamm  rreeccooggnniizzeedd  ootthheerr  rreelliiggiioouuss  

aass  ccoommmmuunniittiieess,,  wwhhiicchh  ddeesseerrvvee  ttoo  bbee  ggiivveenn  ffuullll  ffrreeeeddoomm  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthheeiirr  oowwnn  lleeggaaccyy  

aanndd  ggeenniiuuss..  OOtthheerr  rreelliiggiioonnss  wweerree  ggrraanntteedd  tthhee  ppeerrmmiissssiioonn  ttoo  ooppeerraattee  aanndd  aaddmmiinniisstteerr  tthheeiirr  llaawwss  
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iinn  tthheeiirr  ccoouurrttss,,  ssuucchh  ccoommmmuunniittiieess  wweerree  aalllloowweedd  bbyy  IIssllaamm  ttoo  uussee  tthheeiirr  llaanngguuaaggeess  aanndd  ttrraaiinn  tthheeiirr  

cchhiillddrreenn  iinn  sscchhoooollss  aaccccoorrddiinngg  ttoo  wwhhaatt  tthheeyy  ddeessiiggnneedd,,  ((TTaajjuuddeeeenn,,  22001144))..  

IItt  iiss  aappppaarreenntt  ttoo  nnoottee  tthhaatt  IIssllaamm  tteeaacchheess  ttoolleerraannccee  aatt  aallll  lleevveellss::  bbeettwweeeenn  ffaammiillyy  

mmeemmbbeerrss,,  bbeettwweeeenn  hhuussbbaanndd  aanndd  wwiiffee,,  bbeettwweeeenn  ppaarreenntt  aanndd  cchhiilldd,,  bbeettwweeeenn  nneeiiggbboouurr  aanndd  ffrriieenndd  

aanndd  bbeettwweeeenn  ggrroouuppss  aanndd  nnaattiioonnss..  HHoowweevveerr,,  tthhee  bbeesstt  ccoonndduucctt  iinn  IIssllaamm  iiss  ttoo  ttrreeaatt  hhuummaann  bbeeiinnggss  

wwiitthh  ddiiggnniittyy,,  eeqquuaalliittyy,,  ffrraatteerrnniittyy  aanndd  jjuussttiiccee..  TThhee  GGlloorriioouuss  QQuurr’’aann  ffuurrtthheerr  ssaaiidd  iinn  tthhee  mmaatttteerr  ooff  

ttoolleerraannccee  tthhaatt::  

OO  mmaannkkiinndd!!  WWee  hhaavvee  ccrreeaatteedd  yyoouu  mmaallee  &&  ffeemmaallee  aanndd  hhaavvee  mmaaddee  

yyoouu  nnaattiioonnss  aanndd  ttrriibbeess  ssoo  tthhaatt  yyoouu  mmiigghhtt  ((aaffffeeccttiioonnaatteellyy))  ccoommee  ttoo  

kknnooww  oonnee  aannootthheerr..  SSuurreellyy,,  tthhee  mmoosstt  hhoonnoouurreedd  aammoonngg  yyoouu,,  iinn  tthhee  

ssiigghhtt  ooff  AAllllaahh,,  iiss  tthhee  oonnee  wwhhoo  iiss  tthhee  bbeesstt  iinn  ccoonndduucctt..  ((QQ..4499::1133))..  

CCoonncceepptt  ooff  NNaattiioonnaall  UUnniittyy  

AAtttteemmpptt  hhaadd  bbeeeenn  mmaaddee  bbyy  mmaannyy  sscchhoollaarrss  ttoo  ccoonncceeppttuuaalliizzee  tthhee  nnaattiioonnaall  uunniittyy..  IIbbaabbaa  SSaammuueell  

((22000099)),,  ddeeffiinneess  iitt  aass  tthhee  pprroocceessss  ooff  uunniiffyyiinngg  aa  ssoocciieettyy  wwhhiicchh  tteennddss  ttoo  mmaakkee  iitt  aa  hhaarrmmoonniioouuss  

cciittyy,,  bbaasseedd  uuppoonn  aann  oorrddeerr  iittss  mmeemmbbeerrss  rreeggaarrddss  aass  eeqquuiittaabbllyy  hhaarrmmoonniioouuss..  

CCaaxxttoonn  aanndd  TTuunnzzuu  ((22000077))  bbeelliieevvee  tthhaatt  aa  ccoommmmuunniittyy  iiss  uunniitteedd  wwhheenn  iitt  hhaass::  

11..  aann  eeffffeeccttiivvee  ccoonnttrrooll  oovveerr  tthhee  mmeeaannss  ooff  vviioolleennccee    

22..  aa  cceennttrree  ooff  ddeecciissiioonn  mmaakkiinngg  tthhaatt  ssiiggnniiffiiccaannttllyy  aaffffeecctteedd  tthhee  aallllooccaattiioonn  ooff  rreessoouurrcceess  aanndd  

rreewwaarrddss..  

33..  aa  ddoommiinnaanntt  ffooccuuss  ooff  ppoolliittiiccaall  iiddeennttiiffiiccaattiioonn  ffoorr  aa  llaarrggee  mmaajjoorriittyy  ooff  nnaattiioonn  cciittiizzeennss..  

AAccccoorrddiinngg  ttoo  OOxxffoorrdd  lleeaarrnneerr’’ss  ddiiccttiioonnaarryy  ddeeffiinneedd  nnaattiioonnaall  uunniittyy  ttoo  bbeeccoommee  oorr  mmaakkee  

ssoommeebbooddyy  aa  mmeemmbbeerr  ooff  aa  ccoommmmuunniittyy  rraatthheerr  tthhaann  rreemmaaiinniinngg  iinn  aa  sseeppaarraattee  ggrroouupp,,  iinn  ootthheerr  

wwoorrddss,,  rraaccee,,  eetthhnniicc,,  ccoolloouurr  oorr  rreelliiggiioouuss  ddiiffffeerreenncceess  sshhoouulldd  nnoott  bbee  tthhee  bbaassiiss  ooff  ddeennyyiinngg  

ssoommeeoonnee  hhiiss  dduuee  rriigghhtt  aanndd  pprriivviilleeggeess  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  nnaattiioonnaallllyy  llaaiidd  ddoowwnn  rruulleess  aanndd  

rreegguullaattiioonnss..  AAllll  tthheessee  aarree  ppaarrtt  ooff  IIssllaammiicc  ttoolleerraannccee  tteeaacchhiinngg  ttoo  iinntteeggrraattee  tthhee  nnaattiioonn..  

MMeeaannwwhhiillee,,  nnaattiioonnaall  uunniittyy  ccoouulldd  ssiimmppllyy  bbee  ddeessccrriibbeedd  aass  aann  aatttteemmpptt  ttoo  bbrriinngg  ttooggeetthheerr  tthhee  

ddiiffffeerreenntt  ppootteennttiiaallss  ooff  tthhee  nnaattiioonn  ((mmeenn  aanndd  nnaattuurraall  rreessoouurrcceess))  ffoorr  tthhee  ccoommmmoonn  ggooaall..  MMoorree  ssoo,,  

iitt  iiss  aann  aassppeecctt  ooff  nnaattiioonn  bbuuiillddiinngg  wwhhiicchh  iinncclluuddeess  tthhee  pprroocceessss  ooff  mmooddeerrnniizzaattiioonn  iinn  aallll  aassppeeccttss..  

SSiiggnniiffiiccaannccee  ooff  IIssllaammiicc  TToolleerraannccee  iinn  tthhee  PPrroommoottiioonn  ooff  ppeeaaccee  aanndd  NNaattiioonnaall  uunniittyy  iinn  

NNiiggeerriiaa  

IItt  iiss  aa  ggeenneerraall  bbeelliieevveedd  tthhaatt  IIssllaamm  hhaass  bbeeiinngg  tteeaacchhiinngg  tthhee  MMuusslliimm  iinn  sseevveerraall  vveerrssee  ooff  tthhee  

GGlloorriioouuss  QQuurr’’aann  tthhaatt  AAllllaahh  hhaass  ddeessttiinneedd  tthhaatt  hhuummaann  bbeeiinngg  aarree  ddiiffffeerreenntt  iinn  rreelliiggiioouuss  

aaffffiilliiaattiioonnss  bbuutt  hhaass  aa  ssiinnggllee  oorriiggiinn  ddeessppiittee  tthheeiirr  ddiiffffeerreenncceess,,  iinn  rraaccee,,  ccoolloouurr,,  llaanngguuaaggee  aanndd  

ggeeooggrraapphhiiccaall  llooccaattiioonnss  aass  tthhiiss  sshhaallll  ccoonnttiinnuuee  ttoo  rreemmaaiinn  ssoo  ttoo  eetteerrnniittyy..  TThhiiss  iiss  aa  ddiivviinnee  ddeeccrreeee  
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tthhaatt  ccaannnnoott  cchhaannggee  aanndd  dduuee  ttoo  tthhiiss  MMuusslliimm  aarree  eennjjooiinneedd  ttoo  ddeeaall  kkiinnddllyy  aanndd  jjuussttllyy  ttoo  aallll  ppeeooppllee  

((QQ..22::8833))..  TThhiiss  iiss  bbeeccaauussee  ooff  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  ddeessppiittee  tthheeiirr  ddiivveerrssiittyy  tthheeyy  aarree  bboouunndd  bbyy  aa  uunniivveerrssaall  

bbrrootthheerrhhoooodd  hhaavviinngg  sstteemmmmeedd  ffrroomm  aa  ssiinnggllee  ppaaiirr  ooff  ppaarreennttss::  AAddaamm  aanndd  HHaauuwwaa..  

IItt  iiss  iimmppeerraattiivvee  ttoo  nnoottee  tthhaatt,,  tthhee  ttoolleerraannccee  sshhoowwnn  bbyy  tthhee  PPrroopphheett  ((SSAAWW))  ttoo  ootthheerr  rreelliiggiioouuss  mmaayy  

bbee  tthhee  ccoonnssttiittuuttiioonn  iittsseellff,,  ccaalllleedd  tthhee  ““ssaaqqeeeeffaahh””  bbyy  eeaarrllyy  hhiissttoorriiaannss..  DDuuee  ttoo  tthhiiss,,  tthhee  PPrroopphheett  

((SSAAWW))  llaaiidd  ddoowwnn  aa  ““ccoonnssttiittuuttiioonn””  wwhhiicchh  ddeettaaiilleedd  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  ooff  aallll  ppaarrttiieess  wwhhiicchh  

rreessiiddeedd  iinn  MMaaddiinnaa,,  tthheeiirr  oobblliiggaattiioonnss  ttoowwaarrddss  eeaacchh  ootthheerr,,  aanndd  cceerrttaaiinn  rreessttrriiccttiioonnss  wwhhiicchh  wweerree  

ppllaacceedd  oonn  eeaacchh..  AAllll  ppaarrttiieess  wweerree  ttoo  oobbeeyy  wwhhaatt  wwaass  mmeennttiioonneedd  tthheerreeiinn  aanndd  aannyy  bbrreeeecchh  ooff  iittss  

aarrttiicclleess  wwaass  rreeggaarrddeedd  aass  aann  aacctt  ooff  ttrreeaacchheerryy  ((AAhhmmaadd,,  22001111))..  AAmmoonngg  tthhee  ssiiggnniiffiiccaannccee  ooff  

IIssllaammiicc  ttoolleerraannccee  iinn  tthhee  pprroommoottiioonn  ooff  ppeeaaccee  aanndd  nnaattiioonnaall  uunniittyy  aarree::  

11..  TToo  mmaaiinnttaaiinn  oonnee  nnaattiioonn::  IIssllaammiicc  ttoolleerraannccee  ccoonnssiiddeerreedd  eevveerryy  mmeemmbbeerrss  aanndd  cciittiizzeennss  ooff  

NNiiggeerriiaa  aass  oonnee  nnaattiioonn  ttoo  tthhee  eexxcclluussiioonn  ooff  aallll  ootthheerrss..  AAllll  ttrriibbeess  hhaadd  ttoo  aacctt  aass  aa  wwhhoollee  

wwiitthh  ddiissrreeggaarrdd  ttoo  iinnddiivviidduuaall  aalllliiaanncceess,,  aannyy  aattttaacckk  oonn  ootthheerr  ttrriibbee  oorr  rreelliiggiioonn  sshhoouulldd  bbee  

ccoonnssiiddeerreedd  aass  aann  aattttaacckk  oonn  tthhee  ssttaattee  oorr  tthhee  ccoouunnttrryy..  

22..  TThhee  lliivveess  ooff  tthhee  pprraaccttiittiioonneerrss  ooff  ootthheerr  rreelliiggiioonnss  iinn  tthhee  ccoouunnttrryy  sshhoouulldd  bbee  ggiivveenn  

pprrootteeccttiivvee  ssttaattuuss..  

33..  IIssllaammiicc  tteeaacchheess  ttoolleerraannccee  ppeerrmmiitttteedd  eeaacchh  iinnddiivviidduuaall  ttoo  hhaavvee  tthheeiirr  sseeppaarraattee  rreelliiggiioonn..  

TThheeyy  sshhoouulldd  pprraaccttiiccee  tthheeiirr  bbeelliieeffss  ffrreeeellyy  wwiitthhoouutt  aannyy  hhiinnddrraanncceess,,  aanndd  nnoo  aaccttss  ooff  

pprroovvooccaattiioonn  wwoouulldd  bbee  ttoolleerraatteedd,,  ((QQ..111100::11--66))  

44..  IItt  eennccoouurraaggee  tthhee  iinnhhaabbiittaannttss  ooff  tthhee  ssttaattee  ttoo  rreeccooggnniizzee  aa  hhiigghheerr  lleevveell  ooff  aauutthhoorriittyy,,  aanndd  iinn  

tthhoossee  mmaatttteerrss  wwhhiicchh  iinnvvoollvveedd  vvaarriioouuss  ttrriibbeess  aanndd  rreelliiggiioonnss,,  jjuussttiiccee  ccoouulldd  nnoott  bbee  mmeetteedd  

oouutt  bbyy  iinnddiivviidduuaall  lleeaaddeerrss;;  rraatthheerr  iitt  mmuusstt  bbee  aaddjjuuddiiccaatteedd  bbyy  tthhee  lleeaaddeerr  ooff  tthhee  ssttaattee  

hhiimmsseellff  oorr  hhiiss  ddeessiiggnnaatteedd  rreepprreesseennttaattiivvee..    

55..  IIssllaammiicc  tteeaacchheess  ttoolleerraannccee  aallllooww  iinnddiivviidduuaall  ttrriibbeess  wwhhoo  wweerree  nnoott  MMuusslliimmss,,  ttoo  rreeffeerr  ttoo  

tthheeiirr  oowwnn  rreelliiggiioouuss  ssccrriippttuurree  aanndd  tthheeiirr  lleeaarrnneedd  mmeenn  iinn  rreeggaarrddss  ttoo  tthheeiirr  oowwnn  ppeerrssoonnaall  

aaffffaaiirrss..  AAlltthhoouugghh  iinn  tthhee  lliiffee  ooff  PPrroopphheett,,  tthheeyy  ccoouulldd  tthhoouugghh,,  iiff  tthheeyy  oopptteedd,,  aasskk  tthhee  

PPrroopphheett  ((SSAAWW))  ttoo  jjuuddggee  bbeettwweeeenn  tthheemm  iinn  tthheeiirr  mmaatttteerrss..  AAllllaahh  ssaayyss  iinn  tthhee  GGlloorriioouuss  

QQuurr’’aann  ““……  iiff  tthheeyy  ddoo  ccoommee  ttoo  yyoouu,,  eeiitthheerr  jjuuddggee  bbeettwweeeenn  tthheemm  oorr  ddeecclliinnee  ttoo  

iinntteerrffeerree……””  ((QQ..55::4422))..  

66..  IItt  eennccoouurraaggee  ppoolliittiiccaall  ffrreeeeddoomm::  eevveerryy  mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  ssttaattee  iiss  ffrreeee  ttoo  aacccceepptt  aannyy  ppaarrttyy  

hhee//sshhee  hhaass  iinntteerreesstt  ttoo  ffoolllloowwss;;  nnoorr  sshhoouulldd  MMuusslliimm  ccooooppeerraatteedd  bbeettwweeeenn  tthhee  ppeeooppllee  ooff  

ootthheerr  ffaaiitthhss  iinn  tthhee  ppoolliittiiccaall  aarreeaa..  HHiissttoorryy  aaffffiirrmmeedd  tthhaatt,,  pprroopphheett  ooff  IIssllaamm  sseelleecctteedd  aa  nnoonn  

MMuusslliimm,,  AAmmrr--IIbbnn  UUmmaaiiyyaahh  aadd--DDaammrrii,,  aass  aann  aammbbaassssaaddoorr  ttoo  bbee  sseenntt  ttoo  NNeegguuss,,  tthhee  KKiinngg  

ooff  EEtthhooppiiaa  ((AAhhmmaadd,,  11999955))..  
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77..  IItt  iinnssiissttss  tthhaatt  tthheerree  iiss  aabbssoolluuttee  hhuummaann  eeqquuaalliittyy  aanndd  rreessppeecctt  bbeettwweeeenn  aallll  hhuummaann  bbeeiinnggss  

nneeiitthheerr  rraaccee;;  ccoolloouurr,,  eetthhnniicciittyy,,  nnoorr  pprriivviilleeggee  ((bbuutt  oonnllyy  rriigghhtteeoouussnneessss))  ccaann  bbee  tthhee  ssoollee  

ssttaannddaarrdd  ooff  vvaalluuee  iinn  IIssllaammiicc  ttoolleerraannccee  tteeaacchhiinnggss..  

88..  IItt  mmaaiinnttaaiinnss  tthhee  ccoonncceeppttiioonn  ooff  jjuussttiiccee  wwhhiicchh  iiss  nnoott  lliimmiitteedd  bbyy  rraaccee,,  ccoolloouurr,,  bbeelliieeff  oorr  

nnaattiioonnaalliittyy..  AAllllaahh  ssaayyss::  ““WWhheenn  yyoouu  jjuuddggee,,  bbeettwweeeenn  ppeeooppllee,,  jjuuddggee  wwiitthh  jjuussttiiccee::  vveerriillyy  

hhooww  eexxcceelllleenntt  iiss  tthhee  tteeaacchhiinngg  wwhhiicchh  AAllllaahh  ggiivveess  yyoouu!!””  ((QQ..44::5588))..  

99..  IIssllaammiicc  ttoolleerraannccee  ggiivveess  cchhaannccee  ttoo  ddiiaalloogguuee  wwhhiicchh  iiss  aa  ffrraannkk  eexxcchhaannggee  ooff  iiddeeaass  oorr  

vviieewwss  oonn  aa  ssppeecciiffiicc  iissssuuee  iinn  aann  eeffffoorrtt  ttoo  aattttaaiinn  mmuuttuuaall  uunnddeerrssttaannddiinngg..  TThhee  GGlloorriioouuss  

QQuurr’’aann  iinnssttrruucctteedd  tthhaatt  ddiiaalloogguuee  mmuusstt  bbee  ccoonndduucctteedd  iinn  aann  aattmmoosspphheerree  ooff  mmuuttuuaall  rreessppeecctt  

aanndd  tthhrroouugghh  wwaayyss  tthhaatt  aarree  bbeesstt  aanndd  mmoosstt  ggrraacciioouuss  ((QQ..1166::112255))..  IItt  eennccoouurraaggeess  tthhee  

bbeelliieevveerrss  ttoo  uussee  ddiiaalloogguuee  iinn  rreessoollvviinngg  iiddeeoollooggiiccaall  ccoonnfflliiccttss  bbeettwweeeenn  tthheemm  aanndd  ootthheerr  

rreelliiggiioouuss  ggrroouuppss  ((QQ..33::6644))..  

 

  

CCoonncclluussiioonn  

TToo  ssuussttaaiinn  ppeeaacceeffuull  ccoo--eexxiisstteennccee  aanndd  nnaattiioonnaall  uunniittyy  iinn  NNiiggeerriiaa,,  tthheerree  iiss  nneeeedd  ttoo  mmaaiinnttaaiinn  

IIssllaammiicc  tteeaacchheess  oonn  ttoolleerraannccee,,  jjuussttiiccee,,  eeqquuaalliittyy,,  mmeerrccyy,,  aanndd  kkiinnddnneessss..  FFoorr  tthheessee  aarree  tthhee  vvaalluueess  

tthhaatt  kkeeeepp  ppeeooppllee  ttooggeetthheerr  wwiitthhoouutt  tthhee  hhaattrreedd  aanndd  ppeerrsseeccuuttiioonn..  IItt  iiss  aa  rreelliiggiioonn  tthhaatt  eennccoouurraaggeess  

tthhee  iinntteerraaccttiioonn  bbeettwweeeenn  tthhee  ppeeooppllee  ooff  ddiiffffeerreenntt  ccuullttuurree  lliivviinngg  iinn  aa  ssoocciieettyy,,  aanndd  tthhiiss  iinntteerraaccttiivvee  

iiss  nnoott  mmiixxeedd  wwiitthh  ddeecceeppttiioonn,,  mmiissttrruusstt  aanndd  hhaarrmmffuullnneessss..  AAvveerraaggeellyy  tthheerree  wwoouulldd  bbee  ppeeaaccee  iinn  

tthhaatt  ssttaattee  oorr  ccoouunnttrryy  bbuutt  iinn  tthhee  aabbsseennccee  ooff  aallll  tthheessee,,  ssuucchh  ccoouunnttrryy  ccaannnnoott  eennjjooyy  ppeeaaccee  oorr  

mmaaiinnttaaiinn  nnaattiioonnaall  uunniittyy..  TThheerreeffoorree  IIssllaamm  uunneeqquuiivvooccaallllyy  aaffffiirrmmss  tthhee  rriigghhtt  ooff  eeaacchh  iinnddiivviidduuaall  ttoo  

ffrreeeeddoomm  ooff  tthhoouugghh  aanndd  rreelliiggiioonn..  IIff  oonnee  ttaakkeess  tthhee  ttiimmee  ttoo  rreeaadd  tthhee  GGlloorriioouuss  QQuurr’’aann  aanndd  ssttuuddyy  

tthhee  lliiffee  ooff  tthhee  PPrroopphheett  MMuuhhaammmmaadd  ((SSAAWW))  aanndd  hhiiss  ccoommppaanniioonn,,  oonnee  wwiillll  ffiinndd  tthhaatt  tthheeyy  bbuuiilltt  aa  

ssoocciieettyy  bbaassee  oonn  lloovvee,,  lleenniieennccee,,  jjuussttiiccee  aanndd  bbrrootthheerrhhoooodd..  PPeeooppllee  aarree  uurrggeedd  ttoo  ggoo  bbeeyyoonndd  mmeerree  

ccooeexxiisstteennccee  aanndd  ttoo  aaccttiivveellyy  sseeeekk  mmuuttuuaall  uunnddeerrssttaannddiinngg  aanndd  rreellaattiioonnsshhiipp  ooff  ccooooppeerraattiioonn  wwiitthh  

oonnee  aannootthheerr..  TThhee  PPrroopphheett  ooff  AAllllaahh  ((SSAAWW))  ttaauugghhtt  tthhaatt  aallll  ppeeooppllee  aarree  ccoonnssiiddeerreedd  ppaarrtt  ooff  tthhee  

ffaammiillyy  ooff  AAllllaahh,,  aanndd  tthhaatt  AAllllaahh  lloovveess  tthhee  mmoosstt  tthhoossee  wwhhoo  aarree  mmoosstt  uusseeffuull  ttoo  HHiiss  ffaammiillyy  

mmeemmbbeerrss,,  ffrriieennddss,,  nneeiigghhbboouurrss  aanndd  nnaattiioonn..  

RReeccoommmmeennddaattiioonnss  

TThhee  ffoorreeggooiinngg  aarree  ssoommee  IIssllaammiicc  ttoolleerraanntt  tteeaacchhiinnggss  ffoorr  ppeeaacceeffuull  ccoo--eexxiisstteennccee  aanndd  nnaattiioonnaall  

uunniittyy  iinn  NNiiggeerriiaa..  TThheeyy  aarree  ppeerrffeecctt  gguuiiddeelliinneess  tthhaatt  nneeeedd  ssiinncceerree  aanndd  ddiilliiggeenntt  uunnddeerrssttaannddiinngg  ttoo  

bbrriinngg  aabboouutt  ssuussttaaiinnaabbllee  hhaarrmmoonnyy  aanndd  ccoorrddiiaall  rreellaattiioonnsshhiipp  aammoonngg  NNiiggeerriiaann  cciittiizzeennss  aaccrroossss  

rreelliiggiioouuss,,  ccuullttuurraall,,  aanndd  nnaattiioonnaall..  TThheessee  aarree::  
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11..  IIssllaammiicc  tteeaacchhiinnggss  iinnccuullccaattee  tthhee  qquuaalliittyy  ooff  ttoolleerraannccee,,  ffoorrbbeeaarraannccee  aanndd  ffoorrggiivveenneessss  iinn  

oouurr  ddaayy  ttoo  ddaayy  aaccttiivviittiieess..  

22..  EEvveerryybbooddyy  sshhoouulldd  iimmbbiibbee  wwiitthh  tthhee  vviirrttuuee  tthhaatt  wwiillll  ffoosstteerr  ppeeaaccee  aanndd  ttoolleerraannccee  aass  iiss  

oobbttaaiinnaabbllee  iinn  tthhee  tteeaacchhiinngg  ooff  IIssllaamm..  

33..  WWee  sshhoouulldd  eennccoouurraaggee  aanndd  ppaarrttiicciippaattee  iinn  iinntteerr--ffaaiitthh  ddiiaalloogguuee  iinn  oorrddeerr  ttoo  pprroommoottee  ppeeaaccee,,  

ttoolleerraannccee  aanndd  nnaattiioonnaall  uunniittyy  iinn  NNiiggeerriiaa..  

44..  IIssllaammiicc  sscchhoollaarrss  sshhoouulldd  eedduuccaattee  aanndd  eennlliigghhtteenn  bbootthh  MMuusslliimmss  aanndd  nnoonn--MMuusslliimmss  oonn  tthhee  

ppeeaaccee  ccoovveennaanntt  bbeettwweeeenn  MMuusslliimmss  aanndd  nnoonn--MMuusslliimmss  iinn  MMaaddiinnaa..  TThhuuss  tthhiiss  ccrreeaatteess  

ppoossiittiivvee  ddeevveellooppmmeenntt  iinn  tteerrmm  ooff  ssuussttaaiinnaabbllee  iinn  aanndd  oouuttssiiddee  aarreeaass  ooff  MMaaddiinnaa..  

55..  TThhee  pprroobblleemmss  ooff  ttrriibbaalliissmm  aanndd  rreelliiggiioouuss  ccaann  bbee  hhaannddlleedd  iiff  wwee  rreessppeecctt  ootthheerrss  

iirrrreessppeeccttiivvee  ooff  ccaassttee,,  ccrreeeedd,,  ggeennddeerr,,  eetthhnniicciittyy  aanndd  nnaattiioonnaalliittyy..  
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RReeffeerreenncceess  

AAhhmmaadd,,  KK..  ((22001111)),,  TThhee  CCoonncceepptt  ooff  TToolleerraannccee  iinn  IIssllaamm,,  tthhee  mmiillllii  GGaazzeettttee  

AAhhmmaadd,,  SS..  ((11999955)),,  ““MMuusslliimm  aanndd  NNoonn--MMuusslliimmss  FFaaccee  ttoo  FFaaccee””,,  FFoouunnddaattiioonn  ffoorr  IIssllaammiicc  

KKnnoowwlleeddggee,,  LLoommbbaarrdd  IILL..NNDD  MMaaddiinnaann  SSoocciieettyy  aatt  tthhee  TTiimmee  ooff  tthhee  PPrroopphheett,,  AAkkrraamm  ||DDiiyyaa  

aall--uummaarrii,,  IInntteerrnnaattiioonnaall  IIssllaammiicc  PPuubblliisshhiinngg  HHoouussee  

AAllii,,  AA..YY..  ((11999922)),,  tthhee  GGlloorriioouuss  QQuurr’’aann  TTeexxtt,,  TTrraannssllaattiioonn  aanndd  CCoommmmeennttaarryy,,  AAmmaannaa  

CCoorrppoorraattiioonn,,  MMaarryyllaanndd  

AAyyiinnllaa,,  OO..AA..  ((22001155)),,  ““LLeeaaddeerrsshhiipp  ooff  tthhee  PPrroopphheett  MMuuhhaammmmaadd  ((PPBBUUHH))  aass  aa  MMooddeell  ffoorr  

TToolleerraannccee  ttoowwaarrddss  ootthheerr  RReelliiggiioonnss””,,  iinn  BB..OO..  YYuussuuff  ((eedd..)),,  AArraabbiicc  aanndd  IIssllaammiicc  TTeexxttuuaall  

iinntteerrpprreettaattiioonnss  oonn  RReelliiggiioouuss  TToolleerraannccee,,  UUnniilloorriinn,,  NNiiggeerriiaa  AAssssoocciiaattiioonn  ooff  AArraabbiicc  aanndd  

IIssllaammiicc  SSttuuddiieess  ((NNAATTAAIISS))    

CCaaxxttoonn  aanndd  TTuunnzzuu  WWaanngg,,  AA..AA..  ((22000077)),,  TThhee  RRoollee  ooff  RReelliiggiioonn  PPrroommoottiinngg  PPeeaaccee,,  SSeeccuurriittyy  aanndd  

NNaattiioonnaall  DDeevveellooppmmeenntt,,  JJoouurrnnaall  ffoorr  tthhee  PPrroommoottiioonn  ooff  SSttuuddiieess  iinn  RReelliiggiioonn  EEdduuccaattiioonn  

LLaanngguuaaggeess  aanndd  GGeenneerraall  SSttuuddiieess  ((NNAAPPSSGGEELLGGSS))  

HHaayykkaall,,  MM..HH..  ((nndd)),,  tthhee  LLiiffee  ooff  MMuuhhaammmmaadd  ((PPBBUUHH)),,  ZZaahhrraann  BBooookksshhoopp  AAll--AAzzhhaarr  aall--SShhaarreeff  

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

IIbbnn  FFaauuzzaann,,  SS..AA..  ((11442222HH//22000011)),,  AAll--kkhhuuttaabb  aall--MMaannbbaarriiyyyyaahh  ffii  MMaannaassiibbaa..  VVooll..  33,,  RRaassssaaddrr  

ppuubblliisshheerr,,  AAssrriiyyyyaahh    

IIbbnn  ZZaahhiimm,,  AA..MM..  ((11999977)),,  KKhhuuttaabb  aall--  JJuummaahhddooaa  aall--AA’’yyaadd::  UUllzziiyyaahhllaa  MMaannbbaarrkkhhaaiirr  aall--iibbaadd,,  

VVooll..  55..    

  KKhhaann,,  KK..AA..  ““TThhee  CCoonncceepptt  ooff  TToolleerraannccee  iinn  IIssllaamm””,,  PPuubblliisshheedd  oonn  lliinnee  2288  JJuunnee,,  22001111,,  

wwwwww..mmlliiggaa//eettttee..ccoomm//nneewwss//11776611--tthhee  ccoonncceepptt  ooff  TToolleerraannccee  iinn  IIssllaamm,,  rreettrriieevveedd  oonn  

1188||1100||22001177  

MMuuhhaammmmaadd,,  HH..  ((22000066)),,  ““GGeenneerraall  IInnttrroodduuccttiioonn  BBaassiicc  CCoonncceepptt  aanndd  TThheeoorriieess  ooff  PPeeaaccee  SSttuuddiieess  

aanndd  CCoonnfflliicctt  RReessoolluuttiioonn””,,  iinn  HH..  MMuuhhaammmmaadd  ((eedd..)),,  CCoonncceeppttss  aanndd  iissssuueess  iinn  PPeeaaccee  SSttuuddiieess  

aanndd  CCoonnfflliicctt  RReessoolluuttiioonn,,  BBooookk  ooff  RReeaaddiinngg  VV..II..  GGeenneerraall  SSttuuddiieess  DDeeppaarrttmmeenntt..  BBaayyeerroo  

UUnniivveerrssiittyy,,  KKaannoo..  

OOxxffoorrdd  AAddvvaanncceedd  LLeeaarrnneerrss  DDiiccttiioonnaarryy..  IInntteerrnnaattiioonnaall  SSttuuddeenntt  eeddiittiioonn  

RRaabbiiee,,  MM..  ((11999944)),,  CCoonnfflliicctt  RReessoolluuttiioonn  aanndd  EEtthhnniicciittyy..  WWeesstt  PPaarrtt  PPrreessss,,  PPrraagguuee  

SShhiittttuu  AA..DD..  ((22001144)),,  ““TThhee  PPrroopphheett  MMuuhhaammmmaadd  ((SSAAWW))  aass  aa  MMooddeell  ffoorr  PPeeaaccee  iinn  NNiiggeerriiaa””,,  iinn  

BB..OO..  YYuussuuff  ((eedd..)),,  PPeerrssppeeccttiivvee  ooff  AArraabbiicc  aanndd  IIssllaammiicc  SSttuuddiieess  oonn  SSeeccuurriittyy  aanndd  PPeeaaccee  

BBuuiilliiddiinngg,,  UUnniilloorriinn,,  NNiiggeerriiaa  AAssssoocciiaattiioonn  ooff  TTeeaacchheerrss  ooff  AArraabbiicc  aanndd  IIssllaammiicc  SSttuuddiieess  

((NNAATTAAIISS))  

http://www.mliga/ette.com/news/1761-the
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TTaajjuuddeeeenn,,  TT..OO..  ((22001144)),,  ““IIssllaammiicc  aanndd  IInntteerr--RReelliiggiioouuss  DDiiaalloogguuee  ffoorr  SSeeccuurriittyy  aanndd  PPeeaaccee  

BBuuiillddiinngg  iinn  NNiiggeerriiaa””,,  iinn  BB..OO..  YYuussuuff  ((eedd..)),,  PPeerrssppeeccttiivveess  ooff  AArraabbiicc  aanndd  IIssllaammiicc  SSttuuddiieess  oonn  

SSeeccuurriittyy  aanndd  PPeeaaccee  BBuuiillddiinngg,,  UUnniilloorriinn,,  NNiiggeerriiaa  AAssssoocciiaattiioonn  ooff  TTeeaacchheerrss  ooff  AArraabbiicc  aanndd  

IIssllaammiicc  SSttuuddiieess  ((NNAATTAAIISS))  

TThhee  FFrreeeedd  DDiiccttiioonnaarryy  bbyy  FFaarrlleexx::  wwwwww..tthheeffrreeeeddiiccttiioonnaarryy..ccoomm//ttoolleerraannccee..rreettrriieevveedd  oonn  

2200||1100||22001177  

YYiinnuussaa,,  AA..  aanndd  DDaahhiirruu,,  AA..  ((22001155)),,  ““IIssllaamm  aanndd  tthhee  RReessppeecctt  ffoorr  ootthheerr  RReelliiggiioonnss””,,  iinn  BB..oo..  YYuussuuff  

((eedd..)),,  AArraabbiicc  aanndd  IIssllaammiicc  TTeexxttuuaall  IInntteerrpprreettaattiioonnss  oonn  RReelliiggiioouuss  TToolleerraannccee,,  UUnniilloorriinn,,  NNiiggeerriiaa  

AAssssoocciiaattiioonn  ooff  AArraabbiicc  aanndd  IIssllaammiicc  SSttuuddiieess  ((NNAATTAAIISS  

http://www.thefreedictionary.com/tolerance.retrieved

