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 ليالى رسول اهلل أشرق نورها      علينا وفى الكونين فاح عبيرها     
 كل عام وأنتم بخير ومحبة فى مولد المصطفى صلى اهلل عليه وسلم                  

-----------------------------------------------    
 الـعـدد "  كـلـمـة!! سقطت األقنعة وتبقى لنا الِعبر!!!  "  



 ددلعاة مكل           
 ذثقٗ نُا انِعثشٔطد األقُعح سق

                          ___________ 

لجماهٌر العربٌة التى تابعت أحداث ا صٌبتأُ 
الحرب فى العراق بصدمة شدٌدة كان 

نتٌجتها التشكٌك فى كل ما ٌحدث حولنا , 
حن نتابع نفمنذ بداٌة األحداث للحرب و

فنسمع عن المقاومة الفضائٌات العربٌة 
الشدٌدة للقوات العراقٌة وعن التفاتها حول 
زعامتها ونسمع عن خسائر القوات الغازٌة 

من طائرات وافراد ونسمع عن جحافل 
المتطوعٌن من المجاهدٌن من كل بلدان 
العالم االسالمى فنشعر وكأننا فى حرب 

مقدسة حتى خرج علٌنا شٌخ الجامع األزهر  
واجهة األمرٌكان بفتوى الجهاد فى م

واألنجلٌز وكأننا أمام غزوة من غزوات 
الرسول , ثم نتابع احادٌث الصحاف الٌومٌة 
)وزٌر االعالم العراقى( وهو بتندر وٌتهكم 
على الغزاة وكٌف سٌطبق علٌهم وٌبٌدهم 

شر ابادة الحرس الجمهورى وفدائٌو صدام  
م ثفننفعل ونهتف من اعماقنا هللا اكبر !!!

أى تقدٌم او إنذار نرى سقوط  فجأة وبدون
النظام وفرار اركانه ثم دخول القوات الغازٌة 

الى عمق بغداد وتحطٌم تماثٌل صدام 
وقصوره وما أكثرها ونرى النهب والسرقة 

لكل شٌىء والفوضى تعم اركان العراق 
وكأننا كنا فى ُحلٍم جمٌل واستٌقظنا على 
كابوٍس مرٌع .والحقٌقة أن هذا الكابوس 

نا العدٌد من األقنعة التى كانت تحجب كشف ل
عنا الحقٌقة فكنا كالواقع تحت والعٌب هنا 
لٌس عٌب االخرٌن ولكن العٌب فٌنا حٌث 
وكالعادةدائما اتبعنا عواطفنا وتكاسلنا عن 

فهم الحقائق وجرٌنا خلف كل كاذب 
 ٌرتدىعباءة الدٌن والقومٌة ولم نعقل

  

 

 هذا العددإقرأ فى   
 
 

 ددالـع*كـلـمة 
 لتحرٌر ()رئٌس ا

 توابع زلزال  )ثمن الحرٌة( *
 ألدب))قالو عن المرأة(*ركـن ا

 مصطقى داود
 ىـا سـٌـدت*لـِك ٌ

 ٌل (ن)بنت ال
 ة االٌـمـان*واحـــ

 سن (د حمحا) 
 وآراء*قضاٌا 

 أى دٌمقراطٌة ترٌدون؟ ()
 شور ()احمدعا 

 ن غٌر عنوان*صفحة م
 بداللطٌف ()طارق ع
  *منوعات
 جدى البدوى(م /)اشراف

 قصٌدة المولد النبوى 
 اسماء النبى صلى هللا علٌه وسلم

*  THE ENGLISH SECTION 

((Karim Al-Bashir  
 

 
 

 قضٌة للناقشة: 



 توابع زلزال مقالة  )ثمن الحرٌة(
 

وكما توقعت"مجلة البشٌر" فإن مقال "ثمن الحرٌة" أثار كثٌراً من ردود األفعال لدى القراء  ونحن هنا 
 ر بعضا من هذه الردود ونعتذر عن نشر الباقى حٌث ٌصعب نشر جمٌع الردود .ننش
 

 *)هذا لٌس عمالً أدبٌاوٌفتقد الىقواعد الكتابة باالضافة الى تفاهة الفكرة(طارق عبداللطٌف 
 

 *)من الواضح أن المقال مفبرك وأعتقد أنه لٌس هتاك كاتبة تسمى منى( احمدعزالدبن 
 

 لة "ثمن الحرٌة" وقد عبرت الكاتبة عن حالة كثٌر من النساء ٌواجهن * )  كل التقدٌر لمقا
 القاهرة    -ظلم وغٌرة ازواجهن , فشكرا للكاتبة وننتظر الكثٌر منها ( هاٌدى مصطفى

 
  -* ) لن أقرأ هذه المجلة إذا استمرت مثل هذه المقاالت ( قارئى لم ٌذكر اسمه 

 
 أنى أرى أن الكاتبة ظلمت كثبراً من الرجال الذٌن *) رغم تعاطفى مع مقالة ثمن الحرٌة إال

 القاهرة -ٌساعدون زوجاتهم والٌغارون من نجاحهن(  طارق مصطفى 
 

*) هذه المقالة هى بحق صرخة مدوٌة من الزوجات الناجحات فى عملهن ولكن غٌرة 
 كلٌة الطب بالزقازٌق –االزواج تقف عقبة امام هذا النجاح ( مـى سامى المتولى 

 
* ) البد من أن نتبع دٌننا الحنٌف فالمرأة مكانها الطبٌعى هو البٌت وتربٌة االطفال وكل 

المشاكل التى نواجهها هو ألن المرأة خرجت من بٌتها للعمل ومزاحمة الرجال ومن هنا فأنا 
 أقول لكاتبة المقال عودى الى زوجك وربى أطفالك( أختكم فى هللا .
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 قطر ىف رها المصرٌونٌصد -ىٌالدٌة تصدر اول اسبوع من كل شهر منشرة شهر

 تكون باسم رئٌس التحرٌر. تمراسالجمٌع ال
  ائمابوالعز ماضى ٌدسع/      حرٌررئٌس الت
 دن محم/ أحمد حسس التحرٌرنائب رئٌ

 التحرٌر :  مستشارو 
 براحسام ج –بدوى لمجدى ا –داللطٌفبطارق ع –شور احمد عا        

 شكشيى انثشي  –ج سايٗ عًاس -ازًذ عز انذيٍ -                

 

http://www.saidabulazayem.com/


 
 لِك ٌا سٌدتى

 
 "  فيًٓا فاكٓح ٔ َخم ٔ سياٌ  "

  ________ 
 

ٔسدخ انٗ تُد انُيم ْزِ انًشاسكح يٍ  

أخد فاضهح ٔقذ سأيد َششْا نًا نٓا 

 . يٍ فائذج نهدًيع
 

أثثد انعهى انسذيث أٌ انشياٌ ) 

كانثهر ٔ انعُة غُٗ فٗ عُاصشِ 

انغزائيح ٔ  انفيراييُاخ ٔ اَّ نّ 

خٕاص دٔائيح ، فٕٓ ٔقايح ٔ عالج 

إر اَّ يسكٍ نآلالو  ٔ يخفض 

نهسشاسج ٔ يعانح انظًأ فٗ انسش ٔ 

ْٕ قاتض نإلسٓال  ٔقاذم نهذيذاٌ 

انًعٕيح ٔ ياَع نهُزيف خصٕصا 

انُاذح عٍ انثٕاسيش أٔ فٗ األغشيح 

انًخاطيح ٔ ْٕ يقٕٖ انهثح، ٔ قششِ 

يفيذ فٗ عالج اندشب ٔ قذ خاء فٗ 

تيطاس إرا زشق قشش  يفشداخ اتٍ

انشياٌ ٔ خهظ تانعسم ٔ اسرعًم 

ٔ غيشْا أيايا  كذْاٌ الثاس اندذسٖ

(نّيرٕانيح فأَّ يثشئٓا تأرٌ ال  

 

تُد انُيم           

    بألدركن ا

 قانٕا عٍ انًشأج 
 

والجمٌلة ‘ المرأة موجعة : فالدمٌمة توجع القلب  -
 توجع الرأس.        )بٌسون ( 

من شرار النساء وكونوا من  استعٌذوا باهلل -
 خٌارهن على حذر       ) عمر بن الخطاب (

إذا غدرت حسناء وفت بعهدها  فمن عهدها أال  -
 ٌدوم لها عهد             )المتنبً ( 

 أن البد منها                                                             االمرأة شر كلها وشر ما فٌه -
 على( ) اإلمام 

ٌسألونً عن األفعى اللٌنة الملمس ، وهى  -
أمامهم  فً كل وقت ، بل فً كل لحظة ، تلك هً 

 المرأة                    ) شوبنهور(
المرأة شعرها طوٌل وفكرها قصٌر ، وهى عزٌزة  -

على الرجل مرتٌن : ٌوم ٌتزوجها وٌوم ٌدفنها.            
 ) مثل روسً (

ا أحبتك آذتك وإذا أبغضتك المرأة الجمٌلة إذ -
خانتك وربما قتلتك ، فحبها أذى وبغضها داء بال 

 دواء.               ) اإلمام على( 
اسهل على أن أعقد الصلح بٌن أوربا كلها، من  -

 أن أعقده  بٌن امرأتٌن.   )لوٌس الرابع عشر(
                           المرأة ظل الرجل علٌها أن تتبعه ال أن تقوده .                   -

 شو(   د) برنا ر
النساء على حال وألتمنوهن على مال  اال تطلعو -

 والتذروهن إال لتدبٌر العٌال .     ) اإلمام على(
عندما تكون الشموع مطفأة تصبح جمٌع النساء  -

 جمٌالت .              ) بلوتارك( 
المرأة فً المحكمة: أقسم لك ٌا سٌدي القاضً -

بأنً برٌئة ،فقال القاضً: ولكن أوصاف المتهمة 
تنطبق علٌك تماما، فهً شقراء جمٌلة 

 جذابة،فقالت المرأة:نعم ،نعم قد تكون أنا ٌا سٌدي
 

مصطفى داود إعذاد  :    



 ٔازــــــــــــــــح األيًـــــــــــــــاٌ
 تقهى / أزًذ زسٍ

 يٍ انقهة
 التربية و التعليم

 

تعليم هما الجناحان اللذان يمكن نعم التربية و ال
لالمة االسالمية ان تنهض بهما من كبوتها و 
سقوطها المروع ، فما نحن فيه من تمزق و 
ضعف وانهيار هو نتيجة القصور الشديد فى 

مناهج التعليم ، اقصد هنا شمولية التعليم  بكل 
جوانبها التى تتضمن المادة التعليمية و المدرس 

اركز على دور المربى )المربى( و أحب ان 
الذى يمثل القدوة للطالب ، فالعلم وحده بال قدوة 

تربى و تغرس المبادئ و االسس الصحيحة 
ستكون النتيجة غير محمودة العواقب و الشاهد 

على ذلك الحضارة الغربية اليوم فهى تقوم على 
العلم و تغفل الجانب االخالقى فكانت النتيجة كما 

ت من علوم و تقنية لتبيد ترون تستغل كل ما اوتي
كل من يقف فى و جهها و ال تعترف اال بمنطق 

 القوة و السيطرة و التوسع.
كيف نغفل عن كل هذه الحقائق و عندنا كتاب هللا 

و سنة رسوله الكريم محمد بن عبد هللا عليه 
الصالة و السالم، فأول آ ية فى القرآن بل أول 

ن تتعلم و كلمة هى أقرأ ، أى نداء الى االمة بأ
تتسلح بالعلم فهو النور الذى يهدينا و ينجينا من 

 الظلمات و ظلم االخرين.
كما ان الرسالة المحمدية جاءت لتتمم مكارم 

االخالق كما جاء على لسان سيدنا محمد صلى 
هللا عليه و سلم "انما بعثت التمم مكارم 

 االخالق".
فالعلم بال اخالق أو االخالق بال علم ال يكفيان 

لنهوض االمة فاالثنين معا يكمل كل منهما اآلخر 
و ال ينفصالن اذا اردنا النجاح و الفالح، و هما 
   السبيل للتخلص مما نحن فيه من عجز و فساد.

 قشآٌ كشيى 
ٌاأٌها الذٌن آمنوا ال تخونوا هللا والرسول وتخونوا 

 (من سورة األنفال32أماناتكم وأنتم تعلمون اآلٌة )
العراق كان نتٌجة لخٌانة كبرى و سوف ان ما حدث فى 

 ٌكشف التارٌخ عنها قرٌبا او بعٌدا.
و هؤالء الخونة هم اول من سٌدفع ثمن هذه الخٌانة 

الن عدونا لن ٌثق فى فئة باعت آخرتها بدنٌاها و باعت 
 وطنها من اجل عدوها.

     اللهم علٌك بكل خائن معلن و مستتر ، ظاهر و باطن

 زذيث ششيف

 ث انثاَٗ عشش يٍ األزاديث انُٕٔيحانسذي
حدثنا موسى بن داود حدثنا عبد هللا بن عمر عن ابن 
شهاب عن علً بن حسٌن عن أبٌه رضً اللهم تعالى 

عنهم قال قال رسول هللا صلى اللهم علٌه وسلم من حسن 
 إسالم المرء تركه ما ال ٌعنٌه *

 انذعاء سالذ انًؤيٍ
 

مال وجهك و عظيم سلطانك و اللهم لك الحمد كما ينبغى لك
لك الحمد فى األولى و اآلخرة و لك الحمد على كل نعمة 
أنعمت بها علينا فى قديم أو حديث و لك الحمد فى السراء 

 و الضراء و لك الحمد على ما وفقتنا لحمدك و شكرك.
و صلى اللهم على سيدنا محمد و على آله و صحابته 

لحبيب المصطفى كما أجمعين ، اللهم اجمع بيننا و بين ا
آمنا به و لم نره و ال تفرق بيننا و بينه حتى تدخلنا مدخله 

و اسقنا من يده الشريفة شربة ماء هنيئة ال نظمأ بعدها 
 ابدا، اللهم اجعلنا أهال لذلك.

اللهم انصرنا على أنفسنا و وفقنا الداء الصلوات كلها فى 
إلله جماعة فى المسجد حتى يستقر فى قلوبنا انك أنت ا

األعز األكرم األكبر و ال كبير سواك ، اللهم وفقنا إلجابة 
داعى حى على الصالة و حى على الفالح حتى نكون 

 جديرين باإلجابة على حى على الجهاد.

hamad1962@qatar.net.qamail: -E  
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    بقلم :  احمد عاشور                                                                               
الدٌمقراطٌة, الحرٌة, حقوق اإلنسان, السالم االجتماعً, التعدٌة الحزبٌة, العولمة, شعارات 

شعور اإلنسان العربً فً منطقة الشرق األوسط. بالنسبة للعامة  ربراقة تقرع اآلذان لتثٌ
خالص مما ٌعانٌه من آفات العصر والتً هوت به إلى أدنى مستوى من هً عنواناً لل

التخلف الثقافً والهبوط االجتماعً إلى جانب العبودٌة والرق النفسً, وبالنسبة للحكام 
ٌَسٌر على النهج الذي رسمه له  ٌُجلد به صباحاً ومساءاً من أجل أن  فهً السوط الذي 

 سٌده أو من أجلسه على مقعده.
هلل لها البؤساء فً  ةوكان من أهدافها إقامة دولة دٌمقراطٌ 63مت ثورة ٌولٌو عندما قا

الشرق والغرب على أمل اللحاق بركب التقدم، ومضى أكثر من نصف قرن وعبودٌة الفرد 
للفرد وتألٌه الحاكم والتعذٌب والتنكٌل فً تزاٌد, فأي دٌمقراطٌة تقصدون؟ هل هً 

أم الرومان وأمراء المؤمنٌن واألتراك  ات وكٌلوباتردٌمقراطٌة مٌنا وخوفو، أم حتشبسو
 والممالٌك وأسرة فالن وفالن...!!!.

ٌُمنح العربً نفس الهامش من الدٌمقراطٌة  وسؤال آخر أٌوافق الغرب وإسرائٌل على أن 
التً ٌعٌشها الغرب؟ طبعاً ال ولن ٌسمح بذلك, ألن هذا ضد استراتٌجٌة الغرب وإسرائٌل فً 

ٌُلحقه من ضرر على انقٌادٌة الحكام لهم. المنطقة ولما  قد 
أزمتنا عوٌصة والهوة عمٌقة بٌننا وبٌن أدنى مفاهٌم الدٌمقراطٌة وأهم الحقائق التً ٌجب 

 أن ندركها هً:
ٌُراق فً سبٌلها الدماء. -2  الدٌمقراطٌة ال تعطى وال تهب وإنما 
 ن(.ال تعاٌش للدٌمقراطٌة مع الفقر والجهل )الدكتور طه حسٌ -3
 ال تعاٌش للدٌمقراطٌة فً ظل اإلرهاب والبطش  التً تعٌشها شعوب المنطقة. -4
 الدٌمقراطٌة ممارسة احترام اآلخر ولٌس السطو علٌه. -5
 بقدر ما لك من حقوق بقدر ما علٌك من واجبات. -6

ورغم أن الصورة أمامنا قاتمة إال أن هناك شعاٌع من األمل نستمده من دٌننا الحنٌف 
طرٌق التقدم نحو هذا الهدف الذي لم نتذوقه من قبل  ىلتنا العربٌة لتحقٌق شٌئاً ما علوأصا

 وال ندري أشر أرٌد بمن فً األرض أم أراد بهم ربهم رشدا، ومن عالمات الطرٌق:
النهوض بالمستوى الثقافً: وذلك برفع مستوى العلم، النهوض باإلعالم لتصل الرسائل  -2

الخارجً، وتشجٌع اإلبداع  ًحترام الرأي اآلخر،, مواجهة الغزو الثقافالثقافٌة إلى العامة، ا
 الداخلً.

 االستغناء عن الترف االستهالكً وتغٌٌر السلوكٌات وتوحٌد األنماط ومحاربة السفه. -3
 التغٌٌر فً لغة الخطاب السٌاسً والدٌنً بما ٌتمشى مع الهدف.  -4
 رٌة والسالم وٌمارسون ما نسمٌه الدٌمقراطٌة. وربما ٌأتً ٌوٌم ٌرى فٌه أوالدنا نور الح 

 

 

قضـايا ٔآساء     

                     

                     

                     

                     

            

 ؟أي دٌمقراطٌة ترٌدون      



 " عنوان غٌر من صفحة "                                         

 انفهم احدو قدمهاٌ                                  

 )الوالٌات المتحدة العراقٌة(                  
ل المحافظات العراقٌة حد السٌنارٌوهات لعراق ما بعد صدام , هو أن تتحوأ 

الثمانٌة عشر إلى والٌات مستقلة لها قوانٌنها الخاصة بها و تكون بها حكومة 
مستقلة, و بذلك ٌكون فً العراق ثمانٌة عشر حكومة و تكون هذة الحكومات 

خاضعة لحكومة مركزٌة فً بغداد و هذة الحكومة المركزٌة تكون بدورها خاضعة 
 للحكومة األم فً واشنطن.

 ()من سورٌا إلى لبنان                              
زٌارة شٌخ غفر العالم كولٌن باول إلى سورٌا و لبنان هً زٌارة ودٌة بٌن  

أصدقاء , ٌحمل فٌها باول بعض المطالب الودٌة الالزمة لحماٌة السالم العالمً 
 اإلسرائٌلً , و بعض هذة المطالب هً: 

دخل بما ٌحدث فً العراق ألن هذا ٌتعارض مع على سورٌا أن ال ٌكون لها أي  -
 السٌادة األمرٌكٌة على العالم.

على سورٌا أن توقف الدعم و تقوم بإغالق مكاتب جمٌع الحركات المناهضة  -
 إلسرائٌل و الداعمة للكفاح الوطنً الفلسطٌنً اإلرهابً.

ً على سورٌا أن تقوم بدعم خارطة الطرٌق الالزمة للحفاظ على األمن القوم -
 اإلسرائٌلً و الذي هو إمتداد لألمن القومً األمرٌكً.

 على لبنان أن تقوم بنزع أسلحة حزب هللا و نشر الجٌش فً الجنوب. -
و لم ٌنسى كولٌن باول إن ٌلّوح بالعقوبات التً تنتظر سورٌا و لبنان إذا لم 

ٌمتثلوا لهذه   المطالب الودٌة , ولم ٌستطٌع أي مسئول أن ٌعلق على هذه 
 مطالب و جاءت التصرٌحات بعبارات عامة ال تقدم و ال تؤخر. ال

 )الجهل المتٌن فً قصة أمٌرة أمٌر الدٌن(                              
ال أدري من هً تلك األمٌرة األمٌر الدٌن و ما أدري ما هً تلك القصة التً  

صة والتً هً بال أبتلٌنا بها فً العدد السابق , و انا ال أتكلم عن مضمون الق
مضمون , و لكن أتكلم عن الحبكة القصصٌة التً تجهلها تلك األمٌرة و التً 
إختارت لنفسها إسما مستعارا مكشوفا ,   فهً  ) أو هو( لم تستطع حتى أن 
تختار إسما ٌقنع القارئ انه ٌمكن أن ٌكون له وجود.   أبسط ما ٌقال فً هذه 

ال رائحة.  و نظرا لجهلً الشدٌد بالمشاكل و  القصة أنها لٌس لها لون وال طعم و
العالقات الزوجٌة, أرجو من تلك األمٌرة أن تكتب لنا )بالتفصٌل( عن تلك الحقوق 

التً ٌأتً الزوج من عمله فٌأكل ما قد أنعمت علٌه األمٌرة من الطعام ثم ٌأخذ 
              حقوقه و كأنه ٌغتصب تلك الحقوق إغتصابا. ) وسلم لً على الباذنجان(

 اللطٌف بدع طارق م.                                   



 

 
          

       

  

 

 

فٗ ركشٖ يٕنذ انًصطفٗ صهٗ هللا عهيّ ٔسهى  ذرقذو يدهح انثشيش تاخًم 

انرٓاَٗ ٔذذعٕ هللا اٌ يدًع شًم انًسهًيٍ عهٗ انسة ٔانخيش ٔذقذو ْزِ 

 انقصيذج نالياو اتٗ انعزائى 

 ٌانـسـٌماً من رٌاِض المصطفى " قصٌدة "
***************************** 

 ا بالـصفـاـجددَّ الُبشرى وواف   ٌا نسٌماً من رٌاِض الـمصطفى   
بع صرُت حٌا  أحـَى روحى ِعـندما مـّر بها      اـوتى بالـجفـم  دًً

ٌُـحً أثراً   ورٌحانى بل   أَنَت روحى  كاَن بالهجـِر عـفا  الذى     
 الخفاـب الصرٌح  الكشُف   وبكَ    روِح ِسُرحـٌاتها   ـال روح  أنتَ 

 َنـٌِل الوفـا  أَنفساً تاقت إلـى  ذا    ـبالش  من طٌبة ُتحـً ِجئَت 
 ُمـنصفا   ًُ فٌهـا أك  نِلـتُه لَم   للبشرى لِما   روَح ـُت الـلَووهب

 قاَم األشرفـاُتعطى الم  بَِك قـد  ُنوُرسبٌلهـا        أنَت روُح الروحِ 
 وإرتـشفا   قـد سرى هذا الِصبا بِـعبـٌرِه      فـصبا الـصُب بهِ 

 ـاـَقد ُشـِرف  آدمٌ   ُنوُر ذكرى مولد الـمخـتاِر َمن      بـِضٌـائِهِ 
_________________________________________

  ___ 
 يٍ أسًاء انشسٕل صهٗ هللا عهيّ ٔسهى:

 -يذثش–يزيم   -يـس  –طـّ   -يخراس  – يصطفٗ –يسًٕد  –ازًذ  –يسًذ 

 سشاخاً يُيشَ  –شاْذاً ٔيثششاً َٔزيَش  -انش زًح انًٓذاج –اتٕانقاسى 

 انشفيع  –خاذى االَثياِء ٔانشسم                      
    

تسى هللا انشزًٍ انشزيى     ) إٌ هللا ٔيالئكرّ يصهٌٕ عهٗ انُثٗ  يا ايٓا انزيٍ آيُٕا صهٕا عهيّ  

 هًٕا ذسهيًا(      صذق هللا انعظيى ٔس

 صفحة المنوعات   
عداد / مجدى البدوىا  
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Introduction to Islam   
 

   

The literal meaning of Islam is peace; surrender of one’s will i.e. losing oneself 
for the sake of God and surrendering one’s own pleasure for the pleasure of 
God. The message of Islam was revealed to the Holy Prophet Muhammad 
(peace and blessings on him) 1, 400 years ago. It was revealed through angel 
Gabriel (on whom be peace) and was thus preserved in the Holy Quran. The 
Holy Quran carries a Divine guarantee of safeguard from interpolation and it 
claims that it combines the best features of the earlier scriptures.  

The prime message of Islam is the Unity of God, that the Creator of the world is 
One and He alone is worthy of worship and that Muhammad (peace and 
blessings on him) is His Messenger and Servant. The follower of this belief is 
thus a Muslim - a Muslim’s other beliefs are: God’s angels, previously revealed 
Books of God, all the prophets, from Adam to Jesus (peace be on them both), 
the Day of Judgement and indeed the Decree of God. A Muslim has five main 
duties to perform, namely; bearing witness to the Unity of God and Muhammad 
(peace and blessings on him) as His Messenger, observing the prescribed 
prayer, payment of Zakat, keeping the fasts of Ramadhan and performing the 
pilgrimage to Mecca.  

Islam believes that each person is born pure. The Holy Quran tells us that God 
has given human beings a choice between good and evil and to seek God’s 
pleasure through faith, prayer and charity. Islam believes that God created 
mankind in His image and by imbuing the attributes of God on a human level 
mankind can attain His nearness. Islam’s main message is to worship God and 
to treat all God’s creation with kindness and compassion. Rights of parents in 
old age, orphans and the needy are clearly stated. Women’s rights were 
safeguarded 1,400 years ago when the rest of the world was in total darkness 
about emancipation. Islamic teachings encompass every imaginable situation 
and its rules and principles are truly universal and have stood the test of time.  

In Islam virtue does not connote forsaking the bounties of nature that are 
lawful. On the contrary one is encouraged to lead a healthy, active life with the 
qualities of kindness, chastity, honesty, mercy, courage patience and 
politeness. In short, Islam has a perfect and complete code for the guidance of 
individuals and communities alike. As the entire message of Islam is derived 
from the Holy Quran and indeed the Sunnah and Hadith (the traditions and 
practices of the Holy Prophet, peace and blessings on him) it is immutable in 
the face of change in time and place. It may appear rigid to the casual eye, in 
actual fact it is most certainly an adaptable way of life regardless of human 
changes.  

 

 

 


