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ÀDÌSỌ́KÀN  TÍ Ó NÍ ÀLÁÁFÍÀ ÀTI OHUN TÍ Ó TAKÒ Ó 
1
 

Gbogbo ọpẹ́ àti ẹyìn ti Ọlọ́hun Allāh nìkan ṣoṣo ni í ṣe. Kí ìkẹ́ àti ọlà Ọlọ́hun máa bá 

ẹni tí kò sí Ànábì mìíràn lẹ́yìn rẹ̀, àwọn ará ilé rẹ̀, àti àwọn sàábé rẹ̀.   

Lẹ́yìn náà, nígbà tí ó jẹ́ wí pé àdìsọ́kàn tí ó ní àlááfíà gan-an ni ìpìlẹ̀ ẹ̀sìn Islām, tí ó sì 

jẹ́ wí pé orí rẹ̀ náà ni ẹ̀sìn Islām jòkó lé, mo wò ó pé òhun ni kí ó jẹ́ àkòrí ìbánisọ̀rọ̀ yìí. 

Nínú ohun tí a ti mọ̀, pẹ̀lú àwọn ẹ̀rí òfin ẹ̀sìn Islām láti inú Tírà Ọlọ́hun àti ìlànà Òjíṣẹ́ 

Rẹ̀, ni pé àwọn iṣẹ́ àti àwọn ọ̀rọ̀,  ohun tí ó fi le ní àlááfíà, tí yóò sì jẹ́ àtẹ́wọ́gbà, ni pé 

kí ó wáyé lórí àdìsọ́kàn tí ó ní àlááfíà. Tí àdìsọ́kàn kò bá ti ní àlááfíà, ohun tí ó bá ti 

ara rẹ́ pẹka, nínú iṣẹ́ àti ọ̀rọ̀, ti bàjẹ́. Gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́hun, Ọba tí Ọlá Rẹ̀ ga, tí sọ wí pé: 

“Ẹnikẹ́ni tí ó bá ṣe àìgbàgbọ́ sí ìgbàgbọ́ òdodo, 

dájúdájú iṣẹ́ rẹ̀ ti bàjẹ́, àti pé ní Ọ̀run, yóò wà nínú 

àwọn ẹni òfò’’.
2
 

Ọlọ́hun, Ọba tí Ọlá Rẹ̀ ga, tún sọ wí pé: 

“Àti pé dájúdájú a ti ránṣẹ́ sí ọ, àti sí àwọn ẹni tí ó 

síwájú rẹ pé: Tí o bá ṣe ẹbọ, dájúdájú iṣẹ́ rẹ̀ yóò bàjẹ́, 

àti pé dájúdájú ìwọ yóò wà nínú àwọn ẹni òfò’’.
3
 

Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ’āyah (ẹsẹ Al-Qur’ān) ni ó wá lórí ìtumọ̀ yìí. Tírà Ọlọ́hun tí ó fi ojú hàn, àti 

ìlànà Ìránṣẹ́ Rẹ̀ ẹni tí ó ṣe fi ọkàn tán -kí ìkẹ́ àti ọlà Ọlọ́hun máa bá a-, níti pàápàá, 

tọ́ka sí pé a le ṣe àkópọ̀ àdìsọ́kàn tí ó ní àlááfíà sínú: Ìgbàgbọ́ òdodo nípa Ọlọ́hun 

Allāh, àwọn Malā’ikah Rẹ̀, àwọn Tírà Rẹ̀, àwọn Ìránṣẹ́ Rẹ̀, Ọjọ́ ìkẹyìn, àti nípa 

kádàrá; dáradára rẹ̀ àti aburú rẹ̀. Àwọn ọ̀ràn mẹ́fẹ̀ẹ̀fà yìí ni àwọn ìpìlẹ̀ àdìsọ́kàn tí ó ní 

àlááfíà, eléyìí tí Tírà Ọlọ́hun Abiyì sọ̀kalẹ̀ lórí rẹ̀, tí Ọlọ́hun sì fi rán Ìránṣẹ́ Rẹ̀ 

Muḥammad -kí ìkẹ́ àti ọlà Ọlọ́hun máa bá a-. Láti ara àwọn ìpìlẹ̀ yìí ni gbogbo ohun tí 

ìgbàgbọ́ nípa rẹ̀ ṣe ọ̀ranyàn nínú àwọn ọ̀ràn ìkọ̀kọ̀ ti pẹka. Àti gbogbo ohun tí Ọlọ́hun 

àti Ìránṣẹ́ Rẹ̀ -kí ìkẹ́ àti ọlà Ọlọ́hun máa bá a- fún wa níròó nípa rẹ̀. Àwọn ẹ̀rí àwọn 

ìpìlẹ̀ mẹ́fẹ̀ẹ̀fà yìí nínú Tírà Ọlọ́hun àti ìlànà Ìránṣẹ́ Rẹ̀ pọ̀ rẹpẹtẹ. Nínú rẹ̀ ni ọ̀rọ̀ 

Ọlọ́hun, mímọ́ ni fún Un, tí Ó sọ pé:  

                                                 
1
 Àtẹ̀jáde àkòrí yìí wáyé nínú ìwé-ìròyìn Al-buḥūthul-’Islāmiyyah, (òǹkà keje) eléyìí tí ó jáde ní oṣù; 

Rajab, Sha‘bān, Ramaḍān àti Shawāl ọdún 1403 A.H.   
2
 Sūratul-Mā’idah: 5. 

3
 Sūratuz-Zumar: 65. 
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“Kì í ṣe dáadáa ni kí ẹ máa da ojú yín kọ ibùyọ tàbí 

ibùwọ̀ òòrùn, ṣúgbọ́n dáadáa ni ẹni tí ó bá gba Ọlọ́hun 

gbọ́, àti Ọjọ́ ìkẹyìn, àti àwọn Malā’ikah àti Tírà, àti 

àwọn Ànábí’’.
4
  

Àti ọ̀rọ̀ Rẹ̀, mímọ́ ni fún Un, tí Ó sọ pé: 

“Ìránṣẹ́ Ọlọ́hun gbàgbọ́ lódodo pẹ̀lú ohun tí a sọ̀kalẹ̀ 

fún un láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́hun Ọba rẹ̀ àti àwọn olùgbàgbọ́ 

òdodo. Gbogbo wọn gba Ọlọ́hun gbọ́ lódodo, àti 

àwọn Malā’ikah Rẹ̀, àti àwọn Tírà Rẹ̀ àti àwọn 

Ìránṣẹ́ Rẹ̀. (Àti pé wọ́n wí pé): A kò ní ṣe òpinyà 

láàrin ẹnìkankan nínú àwọn Ìránṣẹ́ Rẹ̀”.
5
 

Àti ọ̀rọ̀ Rẹ̀, mímọ́ ni fún Un, tí Ó sọ pé:  

“Ẹ̀yin ẹni tí ó gbàgbọ́ lódodo! Ẹ gba Ọlọ́hun gbọ́ 

lódodo àti Ìránṣẹ́ Rẹ̀ àti Tírà, eléyìí tí Ó sọ̀kalẹ̀ fún 

Ìránṣẹ́ Rẹ̀ àti Tírà, eléyìí tí Ó sọ̀kalẹ̀ síwájú. Ẹnikẹ́ni 

tí ó bá ṣe àìgbàgbọ́ pẹ̀lú Ọlọ́hun àti àwọn Malāʼikah 

Rẹ̀, àti àwọn Tírà Rẹ̀, àti àwọn Ìránṣẹ́ Rẹ̀ àti Ọjọ́ 

ìkẹyìn, dájúdájú ó ti sọnù ní anú tí ó jìnnà”.
6
 

Àti ọ̀rọ̀ Rẹ̀, mímọ́ ni fún Un, tí Ó sọ pé:  

“Ṣé o kò mọ̀ ni pé dájúdájú Ọlọ́hun mọ gbogbo ohun 

tí ó wà nínú sánmà ati ilẹ̀? Dájúdájú ìyẹn ń bẹ nínú 

Tírà kan. Dájúdájú ìyẹn rọrùn fún Ọlọ́hun”.
7
  

Níti àwọn ẹ̀gbàwá Ḥadīth tí ó ní àlááfíà, tí ó tọ́ka sí àwọn ìpìlẹ̀ yìí, ò pọ̀ jáǹtìrẹrẹ. Nínú 

rẹ̀ ni Ḥadīth tí ó ní àlááfíà, tí ó sì gbajúmọ̀, eléyìí tí Muslim gbà wá nínú tírà Ṣaḥīḥ rẹ̀, 

lára Ḥadīth aláṣẹ àwọn olùgbàgbọ́ òdodo, ‘Umar ọmọ Al-Khaṭṭāb -kí Ọlọ́hun kó yọ́nú 

sí i-, pé dájúdájú Jibrīl -kí ọlà Ọlọ́hun máa bá- bi Ànábì -kí ìkẹ́ àti ọlà Ọlọ́hun máa bá 

a- nípa ìgbàgbọ́ òdodo. Ó (Ànábì) sì dá a lóhùn pé:  

“Ìgbàgbọ́ òdodo ni: Kí o gba Ọlọ́hun Allāh gbọ́, 

àwọn Malā’ikah Rẹ̀, àwọn Tírà Rẹ̀, àwọn Ìránṣẹ́ Rẹ̀, 

àti Ọjọ́ ìkẹyìn, kí o sì gba kádàrá gbọ́; dáradára rẹ̀ 

àti aburú rẹ̀”.    

                                                 
4
 Sūratul-Baqarah: 177. 

5
 Sūratul-Baqarah: 285. 

6
 Sūratun-Nisā’: 136. 

7
 Sūratul-Ḥajj: 70. 
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Àwọn ògbóǹtarìgì onímímọ̀ Ḥadīth méjèèjì (Al-Bukhārī àti Muslim) tún gbà á wá 

pẹ̀lú ìyàtọ̀ kékeré, nínú Ḥadīth Abī Hurayrah. Láti ara àwọn ìpìlẹ̀ mẹ́fẹ̀ẹ̀fà yìí ni 

gbogbo ohun tí ó ṣe ọ̀ranyàn fún Mùsùlùmí láti dì sọ́kàn nípa Ọlọ́hun, mímọ́ ni fún 

Un, àti nípa ọ̀ràn ìgbéǹde àti àwọn ọ̀ràn ìkọ̀kọ̀ mìíràn ti pẹka. 

Nínú ìgbàgbọ̀ òdodo nípa Ọlọ́hun, mímọ́ ni fún Un, ni ìgbàgbọ̀ pé dájúdájú Òun ni 

Ọlọ́hun òdodo, Ẹni tí ó lẹ́tọ̀ọ́ sí ìjọsìn yàtọ̀ sí gbogbo ohun tí ó yàtọ̀ sí I. Nítorí pé Òun 

ni Ó dá àwọn ẹ̀dá, Òun ni Ó ń ṣe dáradára sí wọn, Òun ni Ó ń pèsè fún wọn, Òun ni Ó 

mọ ìkọ̀kọ̀ àti gbangba wọn, Òun náà sì ni Ó ní agbára láti san olùtẹ̀lé àṣẹ Rẹ̀ nínú wọn 

lẹ́san, àti láti jẹ ẹlẹ́ṣẹ̀ wọn níyà. Nítorí ìjọsìn yìí ni Ọlọ́hun fi dá àlùjànnú àti ènìyàn, Ó 

sì pa wọ́n láṣẹ rẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́hun, Ọba tí Ọlá Rẹ̀ ga, ti sọ wí pé: 

“Àti pé mi ò dá àwọn àlùjànnú ati àwọn ènìyàn lásán 

àyàfi nítorí kí wọ́n le máa jọ́sìn fún Mi. Mi ò fẹ́ ìpèsè 

kankan láti ọ̀dọ̀ wọn. Mi ò sì fẹ́ kí wọ́n fún Mi ní 

oúnjẹ. Dájúdájú Ọlọ́hun, Òun gan-an ni Olùpèsè 

fúnni, Alágbára, Olùkáátò”.
8
 

Ọlọ́hun, Ọba tí Ọlá Rẹ̀ ga, tún wí pé: 

“Ẹ̀yin ènìyàn! Ẹ sin Ọlọ́hun Ọba yín, Ẹni tí Ó dá yín 

àti àwọn ẹni tí ó síwájú yín nítorí kí ẹ le bẹ̀rù 

(Ọlọ́hun). Ẹni tí Ó tẹ́ ilẹ̀ ní títẹ́ pẹrẹsẹ fún yín, tí Ó sì 

tún ṣe sánmà ní àjà, tí Ó sì ń sọ omi (ὸjὸ) kalẹ̀ láti 

sánmà, tí Ó si n fi í mú irúgbìn jáde láti máa jẹ́ ìjẹ-

ìmu fún yín, nítorí naa ẹ má ṣe mú àwọn orogún pẹ̀lú 

Ọlọ́hun tí ẹ̀yin náà sì mọ̀ (pé Ọlọ́hun kò lẹ́gbẹ́)”.
9
 

Dájúdájú Ọlọ́hun rán àwọn Ìránṣẹ́, Ó sì sọ àwọn Tírà kalẹ̀, láti ṣàlàyé òdodo yìí àti láti 

pèpè lọ síbẹ̀, àti láti kìlọ̀ nípa ohun tí ó takò ó. Gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́hun, mímọ́ ni fún Un, ti wí 

pé: 

“Àti pé dájúdájú A ti gbé Ìránṣẹ́ dìde sí gbogbo ìjọ 

kọ̀ọ̀kan pé: Ẹ sin Ọlọ́hun, ẹ sí jìnnà sí òrìṣà”.
10

 

Ọlọ́hun, Ọba tí Ọlá Rẹ̀ ga, tún wí pé:  

                                                 
8
 Sūratudh–Dhāriyāt: 56-58. 

9
  Sūratul-Baqarah: 21-22. 

10
 Sūratun-Naḥl: 36. 
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“Àti pé A kò rán Ìránṣẹ́ kan síwájú rẹ àyàfi kí Á 

ránṣẹ́ sí i pé: Kò sí ọlọ́hun kan tí ó lẹ́tọ̀ọ́ sí ìjọsìn lẹ́yìn 

Mi (Allāh), nítorí náà ẹ ṣe ìjọsìn fún Mi”.
11

 

Ọlọ́hun, Ọba Abiyì tí Ó gbọngbán, tún wí pé:  

“(Eléyìí ni) Tírà kan tí a ṣe àgbékalẹ̀ àwọn Ẹsẹ-ọ̀rọ̀ 

rẹ̀ dáadáa, lẹ́yìn náà a ṣàlàyé rẹ̀ láti ọ̀dọ̀ (Ọlọ́hun) 

Ọlọ́gbọ́n, Arínúróde. Pé ẹ kò gbọdọ̀ jọ́sìn fún 

nǹkankan àyàfi Ọlọ́hun. Dájúdájú èmi jẹ́ olùkìlọ àti 

olùfúnni níròó ìdùnnú fún yín láti ọ̀dọ̀ Rẹ̀”.
12

 

Pàápàá ìjọsìn yìí: Ohun ní mímú Ọlọ́hun, mímọ́ ni fún Un, lọ́kan pẹ̀lú gbogbo ohun tí 

àwọn ẹrúsìn Ọlọ́hun fi ń ṣe ìjọsìn fún Un, nínú àdúà, ìpayà, ìrankàn, ìrun, ààwẹ̀, dídú 

ẹran, jíjẹ́jẹ̀ẹ́, àti gbogbo àwọn ìran ìjọsìn mìíràn, níti rírọ ara ẹni nìlẹ̀ fún Un, àti ojú 

kòkòrò (ẹ̀san Rẹ̀) àti ìbẹ̀rù (ìyà Rẹ̀) pẹ̀lú ìfẹ́ tí ó pé fún Un, mímọ́ ni fún Un, àti 

yíyẹpẹrẹ ara ẹni fún títóbi Rẹ̀. Ọ̀gọ̀ọ̀rọ̀ (’āyah) Al-Qur’ān Alápọ̀n-ọ́nlé ni ó sọ̀kalẹ̀ lórí 

ìpìlẹ̀ ńlá yìí. Gẹ́gẹ́ bí Ọ̀rọ̀ Rẹ̀ (Ọlọ́hun), mímọ́ ni fún Un, ti Ó sọ wí pé:  

“Nítorí náà ṣe ìjọsìn fún Ọlọ́hun ní ẹni tí ó ń ṣe 

àfọ̀mọ́ ẹ̀sìn fún Un. Ẹ tẹ́tí gbọ́; ti Ọlọ́hun nìkan ni 

ẹ̀sìn tí ó mọ́ kangá”.
13

       

Àti Ọ̀rọ̀ Rẹ̀, mímọ́ ni fún Un, ti Ó sọ wí pé:  

“Àti pe Ọlọ́hun Ọba rẹ pàṣẹ pé; ẹ kò gbọdọ̀ sin ẹnìkan àyàfi Òun”.
14

 

Àti Ọ̀rọ̀ Rẹ̀, Ọba Abiyì tí Ó gbọngbán, ti Ó sọ wí pé:  

“Nítorí náà ẹ pe Ọlọ́hun ní ẹni tí ń ṣe àfọ̀mọ́ ẹ̀sìn fún 

Un, kó dà kí àwọn aláìgbàgbọ́ kórìíra”.
15

 

Nínú tírà Ṣaḥīḥ méjèèjì (Ṣaḥīḥu Al-Bukhārī àti Muslim), Mu‘ādh -kí Ọlọ́hun yọ́nú sí 

i- gbà á wá pé dájúdájú Ànábí -kí ìkẹ́ àti ọlà Ọlọ́hun máa bá a- sọ wí pé:  

“Iwọ̀ Ọlọ́hun lórí àwọn ẹrúsìn (Rẹ̀) ni kí wọ́n máa 

jọ́sìn fún Un ní Òun nìkan, kí wọ́n sì má mú 

nǹkankan ní orogún pẹ̀lú Rẹ̀”.  

Nínú ìgbàgbọ́ òdodo pẹ̀lú Ọlọ́hun bákan náà ni gbígba gbogbo ohun tí Ọlọ́hun ṣe ní 

ọ̀ranyàn lórí àwọn ẹrúsìn Rẹ̀ gbọ́, àti gbogbo ohun tí Ó pọndandan rẹ̀ lé wọn lórí nínú 

                                                 
11

 Sūratul-’Anbiyā’:  25. 
12

 Sūratu-Hūd: 1-2. 
13

 Sūratuz-Zumar: 2-3. 
14

 Sūratul-Isrā’: 23. 
15

 Sūratul-Ghāfir:  14. 
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àwọn orígun ẹ̀sìn Islām tí ó fojú hàn. Àwọn náà ni: Ìjẹ́rìí pé kò sí ọlọ́hun kan tó lẹ́tọ̀ọ́ 

sí ìjọsìn àyàfi Ọlọ́hun Allāh nìkan, àti pé Òjíṣẹ́ Ọlọ́hun Muḥammad, níti pàápàá, jẹ́ 

Ìránṣẹ́ Ọlọ́hun, gbígbé ìrun dúró, yíyọ Zakāh, gbígba ààwẹ̀ Ramaḍān, ṣíṣe ìrìn-àjò lọ 

sí ilé Ọlọ́hun abọ̀wọ̀ fún ẹni tí ó bá ní agbára láti lọ síbẹ̀. Àti àwọn ọ̀ranyàn ẹ̀sìn 

mìíràn, eléyìí tí òfin ẹ̀sìn Ọlọ́hun tí ó mọ́ kangá mú wá.    

Eléyìí tí ó pàtàkì jùlọ nínú àwọn orígun yìí, tí ó sì tóbi jùlọ ni: Ìjẹ́rìí pé kò sí ọlọ́hun 

kan tó lẹ́tọ̀ọ́ sí ìjọsìn àyàfi Ọlọ́hun Allāh, àti pé Òjíṣẹ́ Ọlọ́hun Muḥammad, níti pàápàá, 

jẹ́ Ìránṣẹ́ Ọlọ́hun. Ìjẹ́rìí pé kò sí ọlọ́hun kan tó lẹ́tọ̀ọ́ sí ìjọsìn àyàfi Ọlọ́hun Allāh, túmọ̀ 

sí: Ṣíṣe àfọ̀mọ́ ìjọsìn fún Ọlọ́hun Allāh nìkan ṣoṣo, àti ṣíṣe àtakò rẹ̀ fún ohun tí ó yàtọ̀ 

sí I. Eléyìí ni ìtumọ̀ (lā ’ilāha ’illā Allāh). Nítorí pé ìtumọ̀ rẹ̀ ni: Kò sí ọlọ́hun kan tó 

lẹ́tọ̀ọ́ sí ìjọsìn àyàfi Ọlọ́hun Allāh nìkan. Nítorí náà gbogbo ohun tí a bá jọ́sìn fún yàtọ̀ 

sí Ọlọ́hun Allāh, bóyá ènìyàn ni, ọ̀kan nínú àwọn Malā’ikah, àlùjànnú, tàbí ohun 

mìíràn, gbogbo rẹ̀ ohun tí à ń jọ́sìn fún pẹ̀lú ìbàjẹ́ ni. Ẹni tí ó lẹ́tọ̀ọ́ sí ìjọsìn ni Ọlọ́hun 

Allāh nìkan ṣoṣo. Gẹ́gẹ́ bí Ó (Ọlọ́hun), mímọ́ ni fún Un, ti sọ wí pé:  

“Ìyẹ́n jẹ́ títorí pé dájúdájú Ọlọ́hun, Òun gan-an ni 

Òdodo, àti pé ohun tí wọn ń pè lẹ́yìn Rẹ̀, òhun ni 

ìbàjẹ́”.
16

 

Àlàyé ti síwájú, pé dájúdájú Ọlọ́hun, mímọ́ ni fún Un, dá àwọn ènìyàn àti àlùjànnú 

nítorí ojúlówó ìpìlẹ̀ yìí, Ó sì pa wọ́n láṣẹ rẹ̀. Ó fi í rán àwọn Ìránṣẹ́ Rẹ̀, Ó sì sọ àwọn 

Tírà Rẹ̀ kalẹ̀ lórí rẹ̀. Yáa ronú sí eléyìí dáadáa, kí o sì ṣe àṣàrò nípa rẹ̀, kí ohun tí 

ọ̀gọ̀ọ̀rọ̀ àwọn Mùsùlùmí kó sínú rẹ̀, nínú àìmọ̀kan tí ó tóbi nípa ojúlówó ìpìlẹ̀ yìí le 

hàn sí ọ. Dé bi pé wọ́n jọ́sín fún ohun mìíràn pẹ̀lú Ọlọ́hun, wọ́n sì tún gbé ohun tí ó jẹ́ 

ẹ̀tọ́ Rẹ̀ nìkan fún ẹlòmíràn. Ọlọ́hun nìkan ni kí Ó ràn wá lọ́wọ́.  

Nínú gbígba Ọlọ́hun, mímọ́ ni fún Un, gbọ́ lódodo ni: Ìgbàgbọ́ pé, dájúdájú Òun ni 

Aṣẹ̀dá gbogbo àgbáyé, Òun ni ń ṣètò ọ̀ràn wọn, Òun náà sì ni Ó ń darí wọn pẹ̀lú ìmọ̀ 

Rẹ̀ àti agbára Rẹ̀, bí Ó bá ti fẹ́, mímọ́ ni fún Un. Àti pé dájúdájú Òun ni Ó ni ayé àti 

ọ̀run, Òun náà sì ni Ọlọ́hun Ọba gbogbo àgbáyé pátápátá, kò sí aṣẹ̀dá mìíràn lẹ́yìn Rẹ̀, 

kò sì sí ọlọ́hun ọba mìíràn yàtọ̀ sí I. Àti pé dájúdájú Ó rán àwọn Ìránṣẹ́, Ó sì sọ àwọn 

Tírà kalẹ̀ láti tún àwọn ẹrúsìn (Rẹ̀) ṣe àti láti pé wọ́n lọ síbi tí ọlà wọn àti dáadáa wọn 

ní ayé àti ọ̀run wà. Àti pé dájúdájú kò sí orogún fún Un, mímọ́ ni fún Un, níbi gbogbo 

rẹ̀. Ọlọ́hun, Ọba tí Ọlá Rẹ̀ ga, tún wí pé:  
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“Ọlọ́hun ni Aṣẹ̀dá gbogbo nǹkan, Òun náà sì ni 

Olùṣọ́ lórí gbogbo nǹkan”.
17

 

Ọlọ́hun, Ọba tí Ọlá Rẹ̀ ga, tún wí pé:  

“Dájúdájú Ọlọ́hun Ọba yín ni Ọlọ́hun Allāh, Ẹni tí 

Ó dá àwọn sánmà àti ilẹ̀ ní ọjọ́ mẹ́fà. Lẹ́yìn náà Ó 

gúnwà sí orí Ìtẹ́ Ọlá, Ó ń fi òru bo ọ̀sán, tí ó ń wá a 

ní wàràǹṣesà, àti òòrùn àti òṣùpá àti àwọn ìràwọ̀, a 

rọ̀ wọ́n pẹ̀lú Àṣẹ Rẹ̀. Ẹ tẹ́tí gbọ́, ti Ẹ̀ ni ìṣẹ̀dá àti àṣẹ. 

Ìbùkún ni fún Ọlọ́hun, Ọlọ́hun Ọba gbogbo 

àgbáyé”.
18

 

Nínú gbígba Ọlọ́hun gbọ́ lódodo bákan náà ni: Gbígba àwọn Orúkọ Rẹ̀ tí ó dára jùlọ 

gbọ́, àti àwọn Ìròyìn Rẹ̀ tí ó ga jùlọ, eléyìí tí ó wá nínú Tírà Rẹ̀ Abiyì, àti eléyìí tí ó fi 

ẹsẹ̀ múlẹ̀ láti ọ̀dọ̀ Ìránṣẹ́ Rẹ̀ aláfọkàntán, láìyí gbólóhùn tàbí ìtumọ̀ rẹ̀ padà, láìṣe àtakò 

rẹ̀, láìṣe àfijọ rẹ̀, àti láìṣe àpèjúwe rẹ̀. Ṣùgbọ́n ó ṣe ọ̀ranyàn kí á fi wọ́n sílẹ̀ bí wọ́n ti 

wá láìsí àfijọ kankan, pẹ̀lú ìgbàgbọ́ òdodo sí ohun tí ó tọ́ka sí nínú àwọn ìtumọ̀ tí ó 

tóbi, eléyìí tí ó jẹ́ pé ohun gan-an ni àwọn Ìròyìn Ọlọ́hun, Ọba Abiyì tí Ó gbọngbán. Ó 

ṣe ọ̀ranyàn kí á ròyìn Rẹ̀ pẹ̀lú wọn, ní ọ̀nà tí ó bá A mu, láìjọ àwọn ẹ̀dá Rẹ̀ níbi 

nǹkankan níbi àwọn Ìròyìn Rẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́hun, Ọba tí Ọlá Rẹ̀ ga, ti sọ wí pé:  

“Kò sì ohun kankan tí ó dà bí irú Rẹ̀, àti pé Òun ni 

Olùgbọrọ̀, Olùríran”.
19

 

Ọlọ́hun, Ọba Abiyì tí Ó gbọngbán, tún wí pé:  

“Nítorí náà ẹ má ṣe máa fi àwọn àpèjúwe lélẹ̀ fún 

Ọlọ́hun, dájúdájú Ọlọ́hun mọ̀ ẹ̀yin kò sì mọ̀”.
20

 

Eléyìí gan-an ni àdìsọ́kàn ’Ahlus-Sunnah wal-Jamā‘ah, nínú àwọn sàábé, àti àwọn tí ó 

tẹ̀lé wọn pẹ̀lú dáadáa, ohun náà ni èyí tí Al-Imām Abul-Ḥasan Al-’Ash‘arī -kí Ọlọ́hun 

kẹ́ ẹ- gbà wá nínú tírà rẹ̀ (Al-Maqālāt) láti ọ̀dọ̀ àwọn oní Ḥadīth àti àwọn ’Ahlus-

Sunnah. Àwọn mìíràn nínú àwọn onímímọ̀ àti ìgbàgbọ́ òdodo náà tún gbà á wá.  

Al-’Awzā‘ī -kí Ọlọ́hun kẹ́ ẹ- sọ wí pé: Wọ́n bi Az-Zuhrī àti Makḥūl léèrè nípa àwọn 

’āyah (ẹsẹ Al-Qur’ān) tí ó sọ̀rọ̀ nípa àwọn Ìròyìn Ọlọ́hun, àwọn méjèèjì sì dáhùn pé: Ẹ 

fi wọ́n sílẹ̀ bí wọ́n ti wá. Al-Walīd ọmọ Muslim -kí Ọlọ́hun kẹ́ ẹ- náà wí pé: Wọ́n bi 

(Al-Imām) Mālik, Al-’Awzā‘ī, Al-Layth ọmọ Sa‘d, àti Sufyān Ath-Thawrī -kí Ọlọ́hun 
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kẹ́ wọn- léèrè nípa àwọn ẹ̀gbàwá tí ó wá nípa àwọn Ìròyìn Ọlọ́hun, gbogbo wọn sì 

dáhùn pé: Ẹ fi wọ́n sílẹ̀ bí wọ́n ti wá láìṣe àfijọ kankan. Al-’Awzā‘ī -kí Ọlọ́hun kẹ́ ẹ- 

tún wí pé: A máa ń sọ, nígbà tí àwọn tí wọ́n tẹ̀lé àwọn sàábé (Tābi‘ūn) sì pọ̀ dáadáa 

pé: Dájúdájú Ọlọ́hun, mímọ́ ni fún Un, wà lórí Ìtẹ́-Ọlá Rẹ̀. A sì ní ìgbàgbọ́ sí ohun tí ó 

wá nínú ìlànà Anábì nínú àwọn Ìròyìn Ọlọ́hun. Nígbà tí wọ́n bi Rabī‘ah ọmọ Abī 

‘Abdir-Raḥmān, tí ó jẹ́ Àlùfáà fún (Al-Imām) Mālik -kí Ọlọ́hun kẹ́ àwọn méjèèjì-, 

léèrè nípa gígúnwà Ọlọ́hun sí orí Ìtẹ́-Ọlá Rẹ̀ (Istiwā’), ó dáhùn pé: (Gígúnwà Ọlọ́hun 

jẹ́ ohun tí a mọ̀, ṣúgbọ́n làákàyè kò le ṣe àfijọ rẹ̀. Àti pé ọ̀dọ̀ Ọlọ́hun ni iṣẹ́ rírán ti wá, 

ojúṣe àwọn Ìránṣẹ́ sì ni ìmúṣẹ́ dé ògóńgó tí ó fojú hàn, ọ̀ranyàn sì ni fún wa kí á gbà á 

lódodo). Nígbà tí wọ́n bi (Al-Imām) Mālik -kí Ọlọ́hun kẹ́ ẹ- léèrè nípa rẹ̀, ó dáhùn pé: 

(Gígúnwà Ọlọ́hun jẹ́ ohun tí a mọ̀, ṣúgbọ́n a kò mọ àfijọ rẹ̀, ọ̀ranyàn sì ni kí á gbà á 

gbọ́, àti pé ìbéèré nípa rẹ̀ jẹ́ àdádásílẹ̀). Lẹ́yìn náà ó sọ fún oníbéèré náà pé: Bí mo ṣe ń 

wò ọ́, ènìyàn burúkú ni ó máa jẹ́. Ó sì ní kí wọ́n mún un, wọ́n sì lé e jáde. Irú ẹ̀gbàwá 

yìí kan náà tún wá láti ọ̀dọ̀ ìyá àwọn olùgbàgbọ́ òdodo, ìyá Salamah -kí Ọlọ́hun yọ́nú 

sí i-.        

Al-Imām Abū ‘Abdir-Raḥmān, ‘Abdullāh ọmọ Al-Mubārak -kí Ọlọ́hun kẹ́ ẹ-, sọ wí 

pé: (A mọ Ọlọ́hun Ọba wa, mímọ́ ni fún Un, pé dájúdájú Ó wà ní òkè àwọn sánmà 

Rẹ̀, ní orí Ìtẹ́-Ọlá Rẹ̀, Ó sì dá hàn kedere yàtọ̀ sí àwọn ẹ̀dá Rẹ̀). Ọ̀rọ̀ àwọn (Al-Imām) 

asiwájú ẹ̀sìn nípa abala yìí pọ̀ rẹpẹtẹ, a kò leè sọ ọ́ tán níbi ìfọ́síwẹ́wẹ́ yìí. Ẹni tí ó bá fẹ́ 

láti ka ọ̀pọ̀lọpọ̀ nípa rẹ̀, kí ó lọ wo ohun tí àwọn onímímọ̀ nípa ìlànà Ànábì kọ nípa 

abala yìí. Bíi tírà (As-Sunnah) ti ‘Abdullāh ọmọ Al-Imām Aḥmad, (At-Tawḥīd) ti Al-

Imām pàtàkì Muḥammad ọmọ Khuzaymah, tírà (As-Sunnah) ti Abul-Qāsim Al-

Lālakā’ī Aṭ-Ṭabarī, tírà (As-Sunnah) ti Abū Bakr ọmọ Abū ‘Āṣim, àti ìdáhùn 

Shaykhul-Islām ọmọ Taymiyyah sí (ìbéèrè) àwọn ará Ḥamāh (ìlú kan ní Síríà). Ìdáhùn 

tí ó ṣe àǹfààní púpọ̀ ni. Ó (Shaykhul-Islām) -kí Ọlọ́hun kẹ́ ẹ-, ti ṣe àlàyé àdìsọ́kàn 

Ahlus-Sunnah síbẹ̀. Ó kó ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ wọn wá nínú rẹ̀ àti àwọn ẹ̀rí òfin ẹ̀sìn Islām àti 

àwọn ẹ̀rí tí ó bá làákàyè mu, lórí lílálàáfíà ohun tí àwọn Ahlus-Sunnah sọ, àti àìṣe 

déédé ohun tí àwọn alátakò wọn sọ. Bẹ́ẹ̀ náà ni tírà rẹ̀ tí ó sọ ní (At-Tadmuriyyah), ó ti 

ṣe ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé lóri ipò (Mùsùlùmí nípa àdìsọ́kàn tí ó ní àlááfíà). Ó sì ṣàlàyé 

àdìsọ́kàn Ahlus-Sunnah nínú rẹ̀ pẹ̀lú àwọn ẹ̀rí rẹ̀ láti inú Tírà Ọlọ́hun àti ìlànà Ànábì, 

àti àwọn ẹ̀rí tí ó bá làákàyè mu àti kíkó ọ̀rọ̀ padà sí àwọn alátakò lẹ́nu ní ọ̀nà tí yóò fi 

òdodo hàn, tí yóò sì borí ìbàjẹ́ fún gbogbo ẹni tí ó bá wòye sí i nínú àwọn onímímọ̀ 

pẹ̀lú èróńgbà dáadá àti ojú-kòkòrò láti mọ òdodo. Gbogbo ẹni tí ó bá yapa Ahlus-

Sunnah níbi ohun tí wọ́n dìsọ́kàn nípa àwọn Orúkọ àti Ìròyìn Ọlọ́hun, kò sí iyèméjì 
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níbẹ̀ pé yóò kó sínú yíyapa àwọn ẹ̀rí inú Tírà Ọlọ́hun àti ìlànà Ànábì, àti àwọn ẹ̀rí tí ó 

bá làákàyè mu, pẹ̀lú ìtẹsẹ-bọsẹ̀ tí ó fi ojú hàn níbi gbogbo ohun tí ó bá fi rinlẹ̀ àti ohun 

tí ó bá ṣe àtakò rẹ̀.  

Níti àwọn Ahlus-Sunnah wọ́n fi rinlẹ̀ fún Ọlọ́hun, mímọ́ ni fún Un, ohun tí Ó fi rinlẹ̀ 

fún ara Rẹ̀ nínú Tírà Rẹ̀ Alápọ̀n-ọ́nlé tàbí Ìránṣẹ́ Rẹ̀ Muḥammad -kí ìkẹ́ àti ọlà Ọlọ́hun 

máa bá a- fi í rinlẹ̀ fún Un nínú ìlànà rẹ̀, ní ìfirinlẹ̀ tí kò ní ṣíṣe àpèjúwe nínú. Wọ́n sì 

fọ̀ Ọ́ mọ́, mímọ́ ni fún Un, kúrò níbi jíjọ́ àwọn ẹ̀dá Rẹ̀ ni àfọ̀mọ́ tí ó mọ́ kúrò níbi 

àtakò. Nítorí náà wọ́n jèrè ọlà kúrò níbi ìtẹsẹ-bọsẹ̀. Wọ́n sì lo gbogbo ẹ̀rí pátápátá. 

Eléyìí ni ìṣesí Ọlọ́hun, mímọ́ ni fún Un, pẹ̀lú ẹni tí ó bá dìrọ̀ mọ́ òdodo eléyìí tí Ó fi 

rán àwọn Ìránṣẹ́ Rẹ̀, tí ó sì gbìyànjú bí ó ti lágbárá mọ nípa rẹ̀, tí ó sì wẹnú mọ́ fún 

Ọlọ́hun níbi ohun tí ó ń wá, yóò fi ṣe kòǹgẹ́ ìmọ̀nà lọ síbi òdodo, yóò sì fi ẹ̀rí rẹ̀ hàn. 

Gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́hun, Ọba tí Ọlá Rẹ̀ ga, ti sọ wí pé:  

 “Bẹ́ẹ̀kọ́, À ń ju òdodo lu ìbàjẹ́, nítorí náà yóò sì pa á 

run, nígbà náà yóò sì di ohun tí ó kù dànú”.
21

          

Ọlọ́hun, Ọba tí Ọlá Rẹ̀ ga, tún wí pé:  

“Àti pé wọn kò ní wá bá ọ (láti ṣàtakò rẹ) pẹ̀lú 

àpèjúwe kan, àyàfi kí Á dé wá bá ọ pẹ̀lú òdodo àti 

àlàyé tí ó dára jùlọ”.
22

 

Al-Ḥāfiẓ ọmọ Kathīr -kí Ọlọ́hun yọ́nú sí i- nínú tírà Tafsīr rẹ̀ tí ó gbajúmọ̀ nígbà tí ó ń 

sọ̀rọ̀ nípa Ọ̀rọ̀ Ọlọ́hun, Ọba Abiyì tí Ó gbọngbán:  

“Dájúdájú Ọlọ́hun Ọba yín ni Ọlọ́hun Allāh, Ẹni tí 

Ó dá àwọn sánmà àti ilẹ̀ ní ọjọ́ mẹ́fà. Lẹ́yìn náà Ó 

gúnwà sí orí Ìtẹ́-Ọlá”. 

Sọ ọ̀rọ̀ kan tí ó dára nípa abala yìí. Ó dára kí á mú ọ̀rọ̀ náà wá níbí yìí nítorí àǹfààní rẹ̀ 

tí ó tóbi. Ó sọ bá yìí pé: (Àwọn ènìyàn, ní ààyè yìí, ní ọ̀rọ̀ tí ó pọ̀ rẹpẹtẹ, kì í ṣe ibí yìí 

ni ààyè àtúpalẹ̀ rẹ̀. Ṣúgbọ́n ọ̀nà tí a ó tọ̀ ni ààyè yìí ni ìlànà àwọn ẹni ìsiwájú rere bíi; 

Mālik, Al-’Awzā‘ī, Ath-Thawrī, Al-Lawth ọmọ Sa‘d, Ash-Shāfi‘ī, Aḥmad, Isḥāq bn 

Rāhuwayh àti àwọn Imām àwọn Mùsùlùmí mìíràn ní àtijọ́ àti ní ayé òde òní. Ohun 

náà ni fifi í sílẹ̀ bí ó ti wá, láìṣe àpèjúwe, àfijọ, tàbí àtakò. Àti pé ohun tí ó hàn, tí ó sì 

máa ń wá sí làákàyè àwọn aláfijọ jẹ́ ohun tí a ṣe àtakò rẹ̀ fún Ọlọ́hun. Nítorí pé 

nǹkankan kò jọ Ọlọ́hun nínú àwọn ẹ̀dá Rẹ̀. Kò sì ohun kankan tí ó dà bí irú Rẹ̀, àti pé 

Òun ni Olùgbọrọ̀, Olùríran. Bí ọ̀ràn ti rí gan-an ni bí àwọn Imām ti sọ. Nínú wọn ni 
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Nu‘aym ọmọ Ḥammād Al-Khuzā‘ī Àlùfáà Bukhārī, ó wí pé: Ẹni tí ó bá fi Ọlọ́hun jọ 

ẹ̀dá Rẹ̀ ti ṣe àìgbàgbọ́. Ẹni tí ó bá sì ṣe àtakò ohun tí Ọlọ́hun fi ròyìn ara Rẹ̀, níti 

pàápàá, ti ṣe àìgbàgbọ́. Kò si àfijọ kankan nínú ohun tí Ọlọ́hun fi ròyìn ara Rẹ̀, kò sì sí 

nínú ohun tí Ìránṣẹ́ Rẹ̀ fi ròyìn Rẹ̀. Nítorí náà ẹnikẹ́ni tí ó bá fi ohun tí ó wá sàn-án 

nínú àwọn ’āyah (ẹsẹ Al-Qur’ān) àti àwọn ẹ̀gbàwá tí ó ní àlááfíà rinlẹ̀ fún Ọlọ́hun, 

Ọba tí Ọlá Rẹ̀ ga, ní ọ̀nà tí ó bá gbígbọngbán Ọlọ́hun  mu, tí ó sì ṣe àtakò àwọn ìròyìn 

àbùkù kúrò fún Ọlọ́hun, Ọba tí Ọlá Rẹ̀ ga, dájúdájú ẹni náà ti tọ ọ̀nà ìmọ̀nà). Ibí ni ọ̀rọ̀ 

ọmọ Kathīr -kí Ọlọ́hun kẹ́ ẹ- parí sì.  

Níti gbígba àwọn Malā’ikah gbọ́, ó kó gbígbà wọ́n gbọ́ ní àkópọ̀ àti ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ sínú. 

Mùsùlùmí gbọdọ̀ gbàgbọ́ pé dájúdájú Ọlọ́hun, ní àwọn Malā’ikah, Ó dá wọn fún títẹ̀lé 

àṣẹ Rẹ̀, Ó sì ròyìn wọn pé wọ́n jẹ́: 

“Àwọn ẹrúsìn Ọlọ́hun alápọ̀n-ọ́nlé ni. Wọn kì í 

síwájú Rẹ̀ sọ̀rọ̀, wọ́n sì máa ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú Àṣẹ Rẹ̀. Ó mọ 

ohun tí ó ń bẹ níwájú wọn àti ohun tí ó wà lẹ́yìn wọn, 

wọn kò sì le ṣìpẹ̀ àyàfi fún ẹni tí Ó yọ́nú sí. Wọ́n sì 

máa ń fὸyà fún ìbẹ̀rù Rẹ̀”.
23

 

Òríṣiríṣi ìran tí ó pọ̀ ni wọ́n, nínú wọn ni àwọn tí ó jẹ́ pé gbígbé Ìtẹ́-Ọlá ni ojúṣe wọn, 

àwọn olùṣọ́ ọgbà-ìdẹ̀ra àti iná, nínú wọn ni àwọn tí ó jẹ́ pé ṣíṣọ́ iṣẹ́ àwọn ẹ̀dá ni ojúṣe 

wọn. A tún gbọdọ̀ gbàgbọ́, ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́, pẹ̀lú ẹni tí Ọlọ́hun àti Ìránṣẹ́ Rẹ̀ bá dárúkọ rẹ̀ 

nínú wọn, bíi Jibrīl, Mīkā’īl, Mālik olùṣọ́ iná àti Isrāfīl tí ó jẹ́ pé ojúṣe rẹ̀ ni fífẹ́ atẹ́gún 

sínú òwo. Dídárúkọ wọn wáyé nínú àwọn ẹ̀gbàwá Ḥadīth tí ó ní àlááfíà. Dájúdájú ó fi 

ẹsẹ̀ rinlẹ̀ nínú tírà Ṣahīh (Muslim) láti ọ̀dọ̀ ‘Ā’ishah -kí Ọlọ́hun yọ́nú sí i- pé dájúdájú 

Ànábì -kí ìkẹ́ àti ọlà Ọlọ́hun máa bá a- sọ wí pé: 

“A dá àwọn Malā’ikah láti ara ìmọ́lẹ̀, a sì dá 

àlùjànnú látara ọ̀wọ́ iná tí ó mọ́ pọnrangandan, àti 

pé a dá Ādam láti ibi ohun tí a ti ròyìn fún yín”.         

Muslim ni ó gbà á wá nínú tírà Ṣahīh rẹ̀. Bákan náà ni gbígba àwọn Tírà Ọlọ́hun gbọ́, 

ìgbàgbọ́ ní àkópọ̀ pé dájúdájú Ọlọ́hun, mímọ́ ni fún Un, sọ àwọn Tírà kalẹ̀ fún àwọn 

Ànábì Rẹ̀ àti àwọn Ìránṣẹ́ Rẹ̀, láti ṣàlàyé iwọ̀ Rẹ̀ àti láti pèpè sí i. Gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́hun, Ọba 

tí Ọlá Rẹ̀ ga, ti sọ wí pé:  

                                                 
23
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“Dájúdájú A ti rán àwọn Ìránṣẹ́ Wa pẹ̀lú àwọn ẹ̀rí tí 

ó fojù hàn, A si sọ Tírà kalẹ̀ pẹ̀lú wọn àti òsùnwọ̀n, 

kí àwọn ènìyàn le dúró pẹ̀lú déédé”.
24

  

Ọlọ́hun, Ọba tí Ọlá Rẹ̀ ga, tún wí pé:  

“Àwọn ènìyàn ti fi ìgbà kan jẹ ọ̀kan ṣoṣo, ni Ọlọ́hun 

wá gbé àwọn Ànábì dìde ní olùfúnni níròó ìdùnú àti 

ní olùkìlọ̀ (ìyà), Ó sì sọ Tírà kalẹ̀ pẹ̀lú wọn pẹ̀lú 

òdodo, kí ó le máa dájọ́ láàrin àwọn ènìyàn níbi 

ohun tí wọ́n ṣe ìyapa ẹnu nípa rẹ̀”.
25

 

A ó sì gbàgbọ́ ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ pẹ̀lú ohun tí Ọlọ́hun bá dárúkọ nínú wọn, bíi; At-Tawrah, 

Al-Injīl, Az-Zabūr àti Al-Qur’ān. Al-Qur’ān ni ó lọ́lá jùlọ nínú wọn, ohun náà sì ni 

ìgbẹ̀yìn wọn. Ohun náà sì ni ó kò (gbogbo ẹ̀kọ́ àti ìdájọ́ inú) wọn sínú, tí ó sì ń pè wọn 

ní òdodo. Ohun náà sì ni ó ṣe ọ̀ranyàn fún gbogbo ìjọ ẹ̀sìn Islām láti tẹ̀lé àti láti fi dájọ́ 

pẹ̀lú ohun tí ó bá ní àlááfíà nínú ìlànà Ìránṣẹ́ Ọlọ́hun -kí ìkẹ́ àti ọlà Ọlọ́hun máa bá a-. 

Nítorí pé dájúdájú Ọlọ́hun, mímọ́ ni fún Un, gbé Ìránṣẹ́ Rẹ̀, Muḥammad -kí ìkẹ́ àti ọlà 

Ọlọ́hun máa bá a- dìde ní Ìránṣẹ́ sí gbogbo ènìyàn àti àlùjànnú. Ó sì sọ Al-Qur’ān yìí 

kalẹ̀ fún un, kí ó le máa fi dájọ́ láàrin wọn. Ó tún ṣe é ní ìwòsàn fún ohun tí ń bẹ nínú 

àwọn ìgbáàyà, àti àlàyé fún gbogbo nǹkan, àti ìmọ̀nà àti ìkẹ́ fún àwọn olùgbàgbọ́ 

òdodo.  

Gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́hun, Ọba tí Ọlá Rẹ̀ ga, ti sọ wí pé:  

“Eléyìí sì ni Tírà oníbùkún tí A sọ̀ ọ́ kalẹ̀, nítorí náà ẹ 

tẹ̀ lé e, ẹ sì bẹ̀rù Ọlọ́hun nítorí kí á le ṣe àánú fún 

yín”.
26

 

Ó (Ọlọ́hun), mímọ́ ni fún Un, tún sọ wí pé: 

“Àti pé A sọ Tírà kalẹ̀ fún ọ ní àlàyé fún gbogbo 

nǹkan, àti ìmọ̀nà, àti àánú àti ìdùnnú fún àwọn 

olùgbàfà fún Ọlọ́hun”.
27

 

Ọlọ́hun, Ọba tí Ọlá Rẹ̀ ga, tún sọ wí pé:  

“Wí pé: Ẹ̀ yin ènìyàn! Dájúdájú èmi jẹ́ Ìranṣẹ́ 

Ọlọ́hun sí yín lápapọ. Ẹni tí Ó ṣe pé ti Ẹ̀ ni ìjọba 

àwọn sánmà àti ilẹ̀. Kò sí ọlọ́hun mìíràn tí ó lẹ́tọ̀ọ́ sí 

                                                 
24

 Sūratul-Ḥadīd: 25. 
25

 Sūratul-Baqarah: 213. 
26

 Sūratul-’An‘ām: 155. 
27

 Sūratun-Naḥl: 89. 



12 

 

ìjọsìn àyàfi Òun. Ó ń sọ òkú di alààyè, Ó sì ń sọ 

alààyè di òkú. Nítorí náà ẹ gbagbọ́ lódodo pẹ̀lú 

Ọlọ́hun àti Ìranṣẹ́ Rẹ̀, Ànábì, ẹni tí kò le kọ, tí kò sì 

le kà, ẹni tí ó gbagbọ lódodo pẹ̀lú Ọlọ́hun àti àwọn 

Gbólóhùn Rẹ̀, ẹ si tẹ̀lé e nítorí kí ẹ le mọ̀nà”.
28

  

Àwọn ’āyah (ẹsẹ Al-Qur’ān) tí ó wá lóri ìtumọ̀ yìí pọ̀. Bákan náà ni àwọn Ìranṣẹ́ 

Ọlọ́hun, ó ṣe ọ̀ranyàn kí á gbà wọ́n gbọ́ ní àkópọ̀ àti ní ìfọ́síwẹ́wẹ́. A ó gbàgbọ́ pé 

dájúdájú Ọlọ́hun, mímọ́ ni fún Un, rán àwọn Ìranṣẹ́ sí àwọn ẹrúsìn Rẹ̀ láti ara wọn, 

láti máa jẹ́ olùfúnni ní ìró ìdùnnú, olùkìlọ̀ àti olùpèpè lọ síbi òdodo. Ẹni tí ó bá dá wọn 

lóhùn, yóò jèrè orí rere. Ẹni tí ó bá sì yapa wọn, yóò ṣẹ́rí padà pẹ̀lú òfo àti àbámọ̀. 

Ìgbẹ̀yìn wọn, tí ó sì lọ́lá jùlọ nínú wọn, ni Ànábì wa Muḥammad ọmọ ‘Abdil-Lāh -kí 

ìkẹ́ àti ọlà Ọlọ́hun máa bá a-. Gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́hun, mímọ́ ni fún Un, ti sọ wí pé:  

“Àti pé dájúdájú A ti gbé Ìránṣẹ́ dìde sí gbogbo ìjọ 

kọ̀ọ̀kan pé: Ẹ sin Ọlọ́hun, ẹ sí jìnnà sí òrìṣà”.
29

 

 Ọlọ́hun, Ọba tí Ọlá Rẹ̀ ga, tún sọ wí pé: 

“Àwọn Ìránṣẹ́ tí wọ́n jẹ́ olùfúnni ní ìró ìdùnnú àti 

olùkìlọ̀ nítorí kí àwọn ènìyàn má ṣe ní àwíjàre 

kankan lórí Ọlọ́hun lẹ́yìn àwọn Ìránṣẹ́ náà”.
30

 

Ọlọ́hun, Ọba tí Ọlá Rẹ̀ ga, tún sọ wí pé: 

“Muḥammad kì í ṣe bàbá ẹníkankan nínú àwọn 

ọkùnrin yín, ṣùgbọn ó jẹ́ Ìránṣẹ́ Ọlọ́hun àti gbẹ̀yìn 

àwọn Ànábì”.
31

 

Ẹni tí Ọlọ́hun bá dárúkọ nínú wọn tàbí dídárúkọ rẹ̀ fi ẹsẹ̀ múlẹ̀ láti ọ̀dọ̀ Ìranṣẹ́ Ọlọ́hun 

-kí ìkẹ́ àti ọlà Ọlọ́hun máa bá a-, a ó gbà á gbọ́ ní ìfọ́síwẹ́wẹ́ àti ìṣàdáyanrí, bíi Nūḥ, 

Hūd, Ṣāliḥ, Ibrāhīm àti ẹlòmíràn, kí ìkẹ́ àti ọlà Ọlọ́hun máa bá wọn, àwọn ara ilé wọn 

àti àwọn olùtẹ̀lé wọn.    

Níti ìgbàgbọ́ pẹ̀lú ọjọ́ ìkẹyìn, ó kó ìgbàgbọ́ nípa gbogbo ohun tí Ọlọ́hun àti Ìranṣẹ́ Rẹ̀ -

kí ìkẹ́ àti ọlà Ọlọ́hun máa bá a- fún wa níròó nípa rẹ̀ nínú ohun tí yóò ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn ikú 

sínú. Bíi wàhálà inú sàréè, ìyà rẹ̀ àti ìdẹ̀ra rẹ̀. Àti ohun tí yóò ṣẹlẹ̀ ní ọjọ́ ìgbéǹde, nínú 

àwọn ìbẹ̀rù, ìle-koko, afárá Àsìráátì, òsùnwọ̀n, ìṣirò-iṣẹ́, ẹ̀san àti títẹ́ ìwé--iṣẹ́ sílẹ̀ 

láàrin àwọn ènìyàn. Ẹlòmíràn yóò fi ọwọ́ ọ̀tún rẹ̀ gba tírà rẹ̀, nígbà tí ẹlòmíràn yóò sì 
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fi ọwọ́ òsì gba tírà rẹ̀ tàbí kí ó gbà á láti ẹ̀yìn rẹ̀. Nínú ohun tí ó tún wọnú rẹ̀ bákan náà 

ni ìgbàgbọ́ nípa àbàtà tí a ó ti wá mumi tí ó jẹ́ ti Ànábì wa Muḥammad -kí ìkẹ́ àti ọlà 

Ọlọ́hun máa bá a-. Àti ìgbàgbọ́ nípa ọgbà-ìdẹ̀ra (Al-Jannah) àti iná. Àti rírí Ọlọ́hun, 

mímọ́ ni fún Un, àwọn olùgbàgbọ́ òdodo àti bíbá wọn sọ̀rọ̀ Rẹ̀. Àti ohun mìíràn nínú 

ohun tí Al-Qur’ān Alápọ̀n-ọ́nlé àti ẹ̀gbàwá Sunnah tí ó ní àlááfíà láti ọ̀dọ̀ Ìranṣẹ́ 

Ọlọ́hun -kí ìkẹ́ àti ọlà Ọlọ́hun máa bá a- múwá. Ó ṣe ọ̀ranyàn kí á gba gbogbo rẹ̀ 

pátápátá gbọ́, kí á sì gbà á lódodo ní ìbámu sí ọ̀nà tí Ọlọ́hun àti Ìranṣẹ́ Rẹ̀ -kí ìkẹ́ àti 

ọlà Ọlọ́hun máa bá a- gbà ṣàlàyé Rẹ̀. 

Níti ìgbàgbọ́ nípa kádàrá; ó kó ìgbàgbọ́ nípa ọ̀ràn mẹ́rin sínú. Àkọ́kọ́ rẹ̀ ni: Pé 

dájúdájú Ọlọ́hun, mímọ́ ni fún Un, mọ ohun tí ń bẹ, àti ohun tí yóò máa bẹ. Ó mọ ìṣeṣí 

àwọn ẹrúsìn Rẹ̀. Ó sì mọ arísìkí wọn, àsìkò tí wọn yóò jáde láyé, iṣẹ́ wọn àti àwọn 

ìṣeṣí wọn mìíràn. Nǹkankan nínú rẹ̀ kò pamọ́ fún Un, mímọ́ ni fún Un, Ọba tí Ọlá Rẹ̀ 

ga. Gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́hun, mímọ́ ni fún Un, ti sọ wí pé:  

“Dájúdájú Ọlọ́hun jẹ́ Onímímọ̀ nípa gbogbo nǹkan”.
32

 

Ọlọ́hun, Ọba Abiyì tí Ó gbọngbọ́n, tún wí pé: 

“Kí ẹ le mọ̀ pé dájúdájú Ọlọ́hun jẹ́ Alágbára lórí 

gbogbo nǹkan, àti pé dájúdájú Ọlọ́hun, níti pàápàá, 

ti rọkiriká gbogbo nǹkan ní ìmọ̀”.
33

 

Ọ̀ràn kejì ni: Kíkọ tí Ọlọ́hun, mímọ́ ni fún Un, kọ gbogbo ohun tí Ó kádàrá, tí Ó sì 

pèbùbù. Gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́hun, Ọba tí Ọlá Rẹ̀ ga, tún sọ wí pé: 

“Dájúdájú A ti mọ ohun tí ilẹ̀ ń jẹ nínú (ẹran ara) 

wọn (nínú sàréè), àti pé Tírà tí ó wà ní ṣíṣọ́ ń bẹ lọ́dọ̀ 

Wa”.
34

 

Ọlọ́hun, Ọba tí Ọlá Rẹ̀ ga, tún sọ wí pé: 

“Àti pé gbogbo nǹkan pátápátá A kọ ọ́ lọ́kọ̀ọ̀kan 

sínú Tírà tí ó fojú hàn”.
35

 

Ọlọ́hun, Ọba tí Ọlá Rẹ̀ ga, tún sọ wí pé: 

“Ṣé o kò mọ̀ ni pé dájúdájú Ọlọ́hun mọ gbogbo ohun 

tí ó wà nínú sánmà àti ilẹ̀? Dájúdájú ìyẹn ń bẹ nínú 

Tírà. Dájúdájú ìyẹn rọrùn fún Ọlọ́hun”.
36
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Ọ̀ràn kẹta ni: Èróńgbà Ọlọ́hun eléyìí tí yóò di mímúṣẹ. Nítorí náà ohun tí Ó bá fẹ́, 

yóò ṣẹlẹ̀. Ohun tí kò bá sì fẹ́, kò ní ṣẹlẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́hun, mímọ́ ni fún Un, tún sọ wí 

pé: 

“Dájúdájú Ọlọ́hun máa ń ṣe ohun tí Ó bá fẹ́”.
37

 

Ọlọ́hun, Ọba Abiyì tí Ó gbọngbọ́n, tún wí pé: 

“Dájúdájú Àṣẹ Rẹ̀, nígbà tí Ó bá fẹ́ nǹkankan, ni kí 

Ó sọ fún un pé: Jẹ́ bẹ́ẹ̀! Yóò sì jẹ́ bẹ́ẹ̀”.
38

 

Ọlọ́hun, mímọ́ ni fún Un, tún sọ wí pé: 

“Àti pé ẹ kò le fẹ́ nǹkankan àyàfi tí Ọlọ́hun bá fẹ́, 

Ọlọ́hun Ọba gbogbo àgbáyé”.
39

 

Ọ̀ràn kẹrin ni: Dídá tí Ọlọ́hun, mímọ́ ni fún Un, dá gbogbo ohun tí ń bẹ, kò sí aṣẹ̀dá 

mìíràn lẹ́yìn Rẹ̀. Kò sì sí Ọlọ́hun Ọba mìíràn yàtọ̀ sí I. Gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́hun, mímọ́ ni fún 

Un, ti sọ wí pé:  

“Ọlọ́hun ni Aṣẹ̀dá gbogbo nǹkan, àti pé Òun ni 

Olùṣọ́ lórí gbogbo nǹkan”.
40

 

Ọlọ́hun, Ọba tí Ọlá Rẹ̀ ga, tún sọ wí pé: 

“Ẹ̀yin ènìyàn! Ẹ rántí ìdẹ̀ra Ọlọ́hun lórí yín. Ṣé 

olùṣẹ̀dá mìíràn ń bẹ, yàtọ̀ sí Ọlọ́hun, tí ń pèsè fun yín 

láti sánmà àti ilẹ̀? Kò sí ọlọ́hun kan tí ó lẹ́tọ̀ọ́ sí ìjọsìn 

àyàfi  Òun nìkan. Báwo ni ẹ ṣe wá ń ṣẹ́rí (kúrò níbi 

ìjọsìn Rẹ̀)?”.
41

 

Ìgbàgbọ́ nípa kádàrá kó ìgbàgbọ́ pẹ̀lú ọ̀ràn mẹ́rẹ̀ẹ̀rin yìí sínú lọ́dọ̀ ’Ahlusu-Sunnah 

wal-Jamā‘ah yàtọ̀ sí àwọn tí wọ́n ń ta kò apákan lára rẹ̀ nínú àwọn aládàdáálẹ̀. Nínú 

ohun tí ó tún wọnú ìgbàgbọ́ pẹ̀lú Ọlọ́hun ni dídàdìsọ́kàn pé dájúdájú ìgbàgbọ́ kó ọ̀rọ̀ 

àti ìṣe sínú. Ó (ìgbàgbọ́) sì máa ń lékún pẹ̀lú títẹ̀lé àṣẹ Ọlọ́hun, Ó sì máa ń dínkù pẹ̀lú 

ẹ̀ṣẹ̀. Àti pé kò lẹ́tọ̀ọ́ kí á ka ẹnìkankan nínú àwọn Mùsùlùmí sí kèfèrí nítorí ẹ̀ṣẹ̀ kan tí 

kò tó ẹbọ tàbí àìgbàgbọ́, bíi àgbèrè, olè jíjà, jíjẹ èlé, mímu àwọn ohun tí ó máa ń múni 

húrìrà, ṣíṣẹ òbí ẹni méjèèjì àti àwọn ẹ̀ṣẹ̀ ńláńlá míìràn ní òpin ìgbà tí kò bá ti kà á sí 

ẹ̀tọ́.  Nítorí Ọ̀rọ̀ Ọlọ́hun, mímọ́ ni fún Un, tí Ó sọ wí pé: 

                                                                                                                                            
36
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“Dájúdájú Ọlọ́hun kì í ṣe àforíjìn kí á ṣe ẹbọ pẹ̀lú 

Rẹ̀, ṣùgbọ́n Ó máa ń ṣe àforíjìn ohun tí kò tó eléyìí 

fún ẹni tí Ó bá fẹ́’’.
42

 

Àti nítorí ohun tí ó fi ẹsẹ̀ múlẹ̀ nínú àwọn ẹ̀gbàwá Ḥadīth tí ó gba ojúpọ̀ná tí ó pọ̀ wá 

láti ọ̀dọ̀ Ìránṣẹ́ Ọlọ́hun -kí ìkẹ́ àti ọlà Ọlọ́hun máa bá a- pé dájúdájú Ọlọ́hun yóò mú 

ẹni tí ìwọ̀n hóró kóro Khardal nínú ìgbàgbọ́ bá wà nínú ọkàn rẹ̀ jáde kúrò nínú iná. 

Nínú gbígba Ọlọ́hun gbọ́ náà tún ni nínífẹ̀ẹ́ nítorí Ọlọ́hun àti kíkórìíra nítorí Ọlọ́hun, 

mímú ènìyàn lọ́rẹ̀ẹ́ nítorí Ọlọ́hun àti mímú ènìyàn lọ́tàá nítorí Ọlọ́hun. Nítorí náà 

olùgbàgbọ́ yóò fẹ́ràn àwọn olùgbàgbọ́, yóò sì mú wọn lọ́rẹ̀ẹ́. Yóò sì kórìíra àwọn 

kèfèrí, yóò sì mú wọn lọ́tàá. Àkọ́kọ́ àwọn olùgbàgbọ́ òdodo nínú ìjọ Islām yìí ni àwọn 

sàábé Ìránṣẹ́ Ọlọ́hun -kí ìkẹ́ àti ọlà Ọlọ́hun máa bá a-. Nítorí náà ’Ahlusu-Sunnah wal-

Jamā‘ah fẹ́ràn wọn, wọn nífẹ̀ẹ́ wọn, wọn sì gbàgbọ́ pé dájúdájú àwọn ni wọn dára 

jùlọ nínú àwọn ènìyàn lẹ́yín àwọn Ànábì. Nítorí ọ̀rọ̀ Ànábì -kí ìkẹ́ àti ọlà Ọlọ́hun máa 

bá a-, tí ó sọ wí pé:  

“Àwọn ènìyàn tí ó dára jùlọ ni àwọn tì wọ́n bá mi 

lògbà, lẹ́yín náà àwọn tí ó tẹ̀lé wọn, lẹ́yín náà àwọn 

tí ó tẹ̀lé wọn’’.
43

 

Wọ́n tún gbàgbọ́ pé ẹni tí ó lọ́lá jùlọ nínú wọn ni Abū Bakr olódodo, lẹ́yìn náà ‘Umar 

ẹni tí ó máa ń ṣe òpinyà láàrin irọ́ àti òdodo, lẹ́yìn náà ‘Uthmān oní ìmọ́lẹ̀ méjì, lẹ́yìn 

náà ‘Aliyy ẹni tí Ọlọ́hun yọ́nú sí -kí Ọlọ́hun yọ́nú sí gbogbo wọn lápapọ̀-. Lẹ́yìn wọn 

ni àwọn tí ó kù nínú àwọn mẹ́wàá (tí Ànábì fún ní ìrò Al-Jannah), lẹ́yìn náà ni àwọn 

sàábé tí ó kù -kí Ọlọ́hun yọ́nú sí gbogbo wọn lápapọ̀-. Wọ́n tún máa ń kóraró nípa 

ohun tí ó súyọ láàrin àwọn sàábé; wọ́n sì gbàgbọ́ pé ìgbìyànjú ni wọ́n ṣe nípa rẹ̀, ẹni tí 

ìgbìyànjú rẹ̀ bá ṣe déédé nínú wọn, yóò gba ẹ̀san méjì, ẹni tí ó bá sì ṣe àṣìṣe, yóò gba 

ẹ̀san kan. Wọ́n tún máa ń fẹ́ràn àwọn ará ilé Ìránṣẹ́ Ọlọ́hun -kí ìkẹ́ àti ọlà Ọlọ́hun máa 

bá a- tí wọ́n gbà á gbọ́, wọ́n sì nífẹ̀ẹ́ wọn. Wọ́n sì nífẹ̀ẹ́ àwọn ìyàwó Ìránṣẹ́ Ọlọ́hun -kí 

ìkẹ́ àti ọlà Ọlọ́hun máa bá a- tí wọ́n jẹ́ ìyá fún àwọn olùgbàgbọ́ òdodo. Wọ́n sì máa ń 

tọrọ ìyọ́nú Ọlọ́hun fún gbogbo wọ́n pátá. Wọ́n sì bọ́pá-bọ́sẹ̀ kúrò níbi ìlànà àwọn 

Rāfiḍah; àwọn ẹni tí wọ́n kórìíra àwọn sàábé Ìránṣẹ́ Ọlọ́hun -kí ìkẹ́ àti ọlà Ọlọ́hun 

máa bá a-, tí wọ́n sì máa ń bú wọn, tí wọ́n sì máa ń kọjá ààlà nípa àwọn ará ilé Ìránṣẹ́ 

Ọlọ́hun, tí wọ́n sì máa ń gbé wọn kọjá ààyè tí Ọlọ́hun, Ọba Abiyì tí Ó gbọngbọ́n, gbé 
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wọn sí. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n máa ń bọ́pá-bọ́sẹ̀ kúrò níbi ìlànà àwọn Nawāṣib; àwọn ẹni tí 

wọ́n máa ń fi sùtá kan àwọn ará ilé Ìránṣẹ́ Ọlọ́hun pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tàbí ìṣe.  

Gbogbo ohun tí a mẹ́nu bà nínú ọ̀rọ̀ kékeré yìí wà lára àdìsọ́kàn tí ó ní àlááfíà eléyìí tí 

Ọlọ́hun gbé Ìránṣẹ́ Rẹ̀ Muḥammad -kí ìkẹ́ àti ọlà Ọlọ́hun máa bá a- dìde pẹ̀lú rẹ̀. Ohun 

náà sì ni àdìsọ̀kàn ìjọ tí yóò là, èyí tí í ṣe ’Ahlusu-Sunnah wal-Jamā‘ah, eléyìí tí Ànábì 

-kí ìkẹ́ àti ọlà Ọlọ́hun máa bá a- sọ nípa rẹ̀ pé: 

“Àwọn ènìyàn kan nínú ìjọ mi kò ní yé máa bẹ lórí 

òdodo, ní ẹni tì Ọlọ́hun yóò máa ràn lọ́wọ́, ẹni tì ó bá 

pa wọn tì, kò ní ni wọ́n lára títí tí Ọlọ́hun, mímọ́ ni 

fún Un, yóò fi gbé àṣẹ Rẹ̀ dé’’. 

Ànábì -kí ìkẹ́ àti ọlà Ọlọ́hun máa bá a- tún sọ wí pé: 

“Àwọn Yahūd (àwọn ọmọ-lẹ́yìn Ànábì Mūsā) pín sí 

ìjọ mọ́kànlé-láàdọ́rin, àwọn Naṣārā (àwọn ọmọ-lẹ́yìn 

Ànábì ‘Īsā) sì pín sí ìjọ méjìlé-láàdọ́rin, àti pé ìjọ mi 

yóò padà pín sí ìjọ mẹ́tàlé-láàdọ́rin, gbogbo rẹ̀ ni yóò 

wọná àyàfi ẹyọ̀kan’’. 

Àwọn sàábé béèrè pé: Ta ni ẹyọ̀kan náà, ìrẹ Ìránṣẹ́ Ọlọ́hun? Ó dáhùn 

pé:   

“Ẹni tí ó bá wà lórí ohun tí èmi àti àwọn sàábé mi wà 

lórí rẹ̀’’. 

Ohun náà sì ni àdìsọ̀kàn eléyìí tí ó ṣe ọ̀ranyàn kí á dìrọ̀ mọ́ ọn, kí á dúró déédé lórí rẹ̀, 

kí á sì ṣọ́ra níbi ohun tí ó yapa rẹ̀.  

Ṣùgbọ́n àwọn ẹ̀ni tí wọ́n ti yẹsẹ̀ kúrò níbi àdìsọ̀kàn yìí àti àwọn ẹ̀ni tí wọ́n ń tọ ọ̀nà tí ó 

takò ó, oríṣì wọn pọ̀. Nínú wọn ni àwọn tí wọ́n ń bọ òrìṣà, Malā’ikah, àwọn ẹni 

Ọlọ́hun, àlùjànnú, àwọn igi, àwọn òkúta àti ohun mìíràn. Àwọn wọ̀nyí kò dáhùn ìpèpè 

àwọn Ìránṣẹ́ Ọlọ́hun. Ṣùgbọ́n wọ́n yapa wọn, wọ́n sì ṣe oríkunkun sí wọn, gẹ́gẹ́ bí ìran 

Quraysh àti àwọn ìran Lárúbáwá mìíràn ti ṣe pẹ̀lú Ànábì wa Muḥammad -kí ìkẹ́ àti 

ọlà Ọlọ́hun máa bá a-. Wọ́n máa ń tọrọ bíbíyá àwọn bùkátà, ìwòsàn àwọn aláìsàn àti 

ìrànlọ́wọ́ lórí àwọn ọ̀tá lọ́dọ̀ àwọn òrìṣà wọn. Wọ́n máa ń pa ẹran fún wọn. Wọ́n sì 

máa ń jẹ́jẹ̀ẹ́ fún wọn. Nígbà tí Ìránṣẹ́ Ọlọ́hun -kí ìkẹ́ àti ọlà Ọlọ́hun máa bá a- kọ̀ fún 

wọn nípa rẹ̀, ó ṣe àjòjì sí wọn, wọ́n sì ṣe àtakò rẹ̀. Wọ́n wí pé: 
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“Ṣé ó sọ àwọn òrìṣà di Ọlọ́hun kan ṣoṣo ni? 

Dájúdájú eléyìí jẹ́ ohun tí ó yani lẹ́nu’’.
44

 

Ànábì -kí ìkẹ́ àti ọlà Ọlọ́hun máa bá a- kò yé máa pè wọ́n lọ sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́hun, kò yé máa 

kìlọ̀ fún wọn nípa ẹbọ, kò yé máa ṣàlàyé pàápàá ohun tí ó ń pè wọ́n lọ síbẹ̀ títí tí 

Ọlọ́hun fi fi ọ̀nà mọ ẹni tí ó mọ̀nà nínú wọn. Lẹ́yìn náà wọ́n wọnú ẹ̀sìn Ọlọ́hun níjọ-

níjọ. Ni ẹ̀sìn Ọlọ́hun bá borí gbogbo ẹ̀sìn pátapáta lẹ́yìn ìpèpè tí kò mọ́wọ́ dúró àti 

ogun-ẹ̀sìn ọlọ́jọ́ gbọọrọ láti ọ̀dọ̀ Ìránṣẹ́ Ọlọ́hun -kí ìkẹ́ àti ọlà Ọlọ́hun máa bá a-, àwọn 

sàábé àti àwọn ẹni tí ó tẹ̀lé wọn pẹ̀lú dáradára. Lẹ́yìn náà ni àwọn ìṣeṣí bá tún yípadà, 

àìmọ̀kan sì bo ọ̀gọ̀ọ̀rọ̀ àwọn ẹ̀dá dáru, títí tí ọ̀gọ̀ọ̀rọ̀ àwọn ènìyàn fi padà sí ẹ̀sìn àsìkò 

àìmọ̀kan pẹ̀lú kíkọjá ààlà nípa àwọn Ànábì, àwọn ẹni Ọlọ́hun, àti mímáa pè wọ́n, 

mímáa wá ìrànlọ́wọ́ kúrò nínú ewu pẹ̀lú wọn, àti àwọn oríṣiríṣi ìran ẹbọ mìíràn. Wọn 

kò sì mọ ìtumọ̀ (lā ’ilāha ’illā Allāh) kò sí ọlọ́hun kan tó lẹ́tọ̀ọ́ sí ìjọsìn àyàfi Ọlọ́hun 

Allāh, gẹ́gẹ́ bí àwọn kèfèrí Lárúbáwá ti mọ ìtumọ̀ rẹ̀. Ọlọ́hun nìkan ni kí Ó ràn wá 

lọ́wọ́.  

Ẹbọ yìí kò yé fọ́nká láàrin àwọn ènìyàn títí di àsìkò wa yìí, nítorí gbígbalé-gboko 

àìmọ̀kan, àti jíjìnà sí àsìkò ìjẹ́-Ànábì.  

Ìrújú àwọn ẹni ìkẹyìn yìí ohun náà ni ìrújú àwọn ẹni àkọ́kọ́, ohun náà sì ni ọ̀rọ̀ wọn 

pé: 

“Àwọn wọ̀nyí ni àwọn olùṣìpẹ̀ wa ní ọ̀dọ̀ Ọlọ́hun’’.
45

 

“A kò jọ́sìn fún wọn bíkòṣe pé kí wọ́n le mú wa 

súnmọ́ Ọlọ́hun pẹ́kípẹ́kí’’.
46

 

Dájúdájú Ọlọ́hun ti ba ìrújú yìí jẹ́, Ó sì ṣàlàyé pé ẹnikẹ́ni tí ó bá jọ́sìn fún ohun mìíràn 

lẹ́yìn Rẹ̀, bí ó ti wulẹ̀ kí ohun náà jẹ́, dájúdájú ẹni náà ti ṣe ẹbọ pẹ̀lú Rẹ̀, ó sì ti ṣe 

àìgbàgbọ́. Gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́hun, Ọba tí Ọlá Rẹ̀ ga, ti sọ wí pé: 

“Wọ́n tún ń sìn lẹ́yìn Ọlọ́hun ohun tí kò le ni wọ́n 

lára, tí kò sì le ṣe wọ́n ní àǹfààní, wọ́n sì ń wí pé: 

Àwọn wọ̀nyí ni àwọn olùṣìpẹ̀ wa ní ọ̀dọ̀ Ọlọ́hun’’.
47

 

Ọlọ́hun, mímọ́ ni fún Un, dá ọ̀rọ̀ wọn padà sí wọn lẹ́nu pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Rẹ̀ tí Ó sọ wí pé:  

“Wí pé: Ṣé ẹ fẹ́ máa fún Ọlọ́hun níròó pẹ̀lú ohun tí 

kò mọ̀ nínú àwọn sánmà àti lórí ilẹ̀? Mímọ́ Rẹ̀ àti 

gíga Rẹ̀ tayọ ohun tí wọ́n fi ń ṣẹbọ pẹ̀lú Rẹ̀’’.
48
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Ọlọ́hun, mímọ́ ni fún Un, ṣàlàyé nínú ’āyah (ẹsẹ Al-Qur’ān) yìí pé jíjọ́sìn fún ohun 

mìíràn lẹ́yìn Rẹ̀, nínú àwọn Ànábì, àwọn ẹni Ọlọ́hun, àti àwọn ẹlòmíràn, ohun gan-an 

ni ẹbọ tí ó tóbi jùlọ, kó dà kí àwọn tí wọ́n ń ṣe é pè é ní orúkọ mìíràn. Ọlọ́hun, Ọba tí 

Ọlá Rẹ̀ ga, sọ wí pé: 

“Àti pé àwọn ẹni tí wọ́n mú àwọn olùgbọ̀wọ́ mìíràn 

lẹ́yìn Rẹ̀ (tí wọ́n ń sọ pé): A kò jọ́sìn fún wọn bíkòṣe 

pé kí wọ́n le mú wa súnmọ́ Ọlọ́hun pẹ́kípẹ́kí’’.
49

 

Ọlọ́hun, mímọ́ ni fún Un, dá ọ̀rọ̀ wọn padà sí wọn lẹ́nu pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Rẹ̀ tí Ó sọ wí pé: 

“Dájúdájú Ọlọ́hun yóò ṣe ìdájọ́ láàrin wọn nípa 

ohun tí wọ́n ń yapa ẹnu nípa rẹ̀. Dájúdájú Ọlọ́hun kò 

ní fi ọ̀nà mọ ẹni tí ó jẹ́ òpùrọ́, aláìgbàgbọ́’’.
50

 

Pẹ̀lú èyí, Ọlọ́hun, mímọ́ ni fún Un, fi hàn pé ìjọ́sìn wọn fún ohun mìíràn lẹ́yìn Rẹ̀, 

pẹ̀lú àdúà, ìpayà, ìrankàn àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ jẹ́ àìgbàgbọ́ pẹ̀lú Rẹ̀, mímọ́ ni fún Un. Ó sì pè 

wọ́n ní òpùrọ́ níbi ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ wí pé: Dájúdájú àwọn òrìṣà wọn yóò mú wọn súnmọ́ 

Ọn pẹ́kípẹ́kí. 

Nínú àwọn àdìsọ́kàn àìgbàgbọ́ eléyìí tí ó tako àdìsọ́kàn tí ó ní àlááfíà, tí ó sì yapa ohun 

tí àwọn Ìránṣẹ́ Ọlọ́hun -kí ìkẹ́ àti ọlà Ọlọ́hun máa bá wọn- mú wá ni; ohun tí àwọn 

alátakò ẹ̀sìn Ọlọ́hun ní àsìkò yìí dìsọ́kàn, nínú àwọn ọmọ lẹ́yìn Māriks àti Līnīn àti ẹni 

tí ó yàtọ̀ sí àwọn méjèèjì, nínú àwọn olùpèpè sí àtakò ẹ̀sìn Ọlọ́hun àti àìgbàgbọ́. Bó yá 

wọ́n pè é ní: Ètò àjùmọ̀ṣe, tàbí ìṣèjọba àjùmọ̀lò, tàbí ìgbédìde àjùmọ̀ṣe lárúbáwá, tàbí 

orúkọ mìíràn. Nítorí pé nínú ohun tí àwọn alátakò ẹ̀sìn Ọlọ́hun yìí mọ àdìsọ́kàn wọn lé 

ni pé kò sí Ọlọ́hun àti pé ohun èlò ni ìṣẹ̀mí-ayé jẹ́. Nínú àwọn ìpìlẹ̀ wọn (tí wọ́n mọ 

àdìsọ́kàn wọn lé) bákan náà ni ṣíṣe àtakò ìgbéǹde lẹ́yìn ikú, ṣíṣe àtakò ọgbà-ìdẹ̀ra (Al-

Jannah) àti iná, àti ṣíṣe àìgbàgbọ́ sí gbogbo ẹ̀sìn pátá. Ẹni tí ó bá ṣe àgbéyẹ̀wò àwọn 

ìwé wọn, tí ó sì kọ́ nípa ohun tí wọ́n wà lórí rẹ̀, yóò mọ̀ èyí dájú. Kò sí iyèméjì pé 

dájúdájú àdìsọ́kàn yìí tako gbogbo ẹ̀sìn tí Ọlọ́hun sọ̀kalẹ̀ láti sánmà, yóò sì darí àwọn 

ẹni tí ó ní i lọ síbi àtubọ̀tán tí ó burúkú jùlọ ní ayé àti ọ̀run.  

Nínú àwọn àdìsọ́kàn tí ó tako òdodo ni àdìsọ́kàn apákan àwọn Ṣūfī pé àwọn kan nínú 

àwọn tí wọ́n ń pè ní ẹni Ọlọ́hun ń bá Ọlọ́hun kẹ́gbẹ́ níbi ṣíṣètò ayé, àti pé wọ́n ń kópa 

níbi dídarí ayé. Wọ́n sì máa ń pè wọ́n ní ’Aqṭāb (àwọn àrólé Ọlọ́hun níbi dídarí ayé), 
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’Awtād (àwọn èèkan mẹ́rin tí ó di ayé mú), ’Aghwāth (àwọn ẹni tí ó lágbára lórí ṣíṣètò 

ayé) àti àwọn orúkọ mìíràn tí wọ́n ṣe àgbèlẹ̀rọ rẹ̀ fún àwọn òrìṣà wọn. Èyí jẹ́ ara ẹbọ tí 

ó burúkú jùlọ níbi Rubūbiyyah (ìfirinlẹ̀ pé Ọlọ́hun nìkan ṣoṣo ni Olùṣẹ̀dá, Olùdari, 

Olùsọni di alààyè, Olùpani, Olùpèsè fún àwọn ẹ̀dá àti Alágbára). Ó sì burúkú ju ẹbọ 

àwọn Lárúbáwá àsìkò àìmọ̀kan lọ. Nítorí pé àwọn kèfèrí Lárúbáwá kò ṣe ẹbọ pẹ̀lú 

Ọlọ́hun níbi Rubūbiyyah. Ṣùgbọ́n wọ́n ṣe ẹbọ pẹ̀lú Ọlọ́hun níbi ìjọsìn. Nígbà ìdẹ̀ra 

nìkan ni wọ́n tún máa ń ṣe ẹbọ. Ṣùgbọ́n nígbà ìnira, wọ́n máa ń ṣe àfọ̀mọ́ ìjọsìn fùn 

Ọlọ́hun nìkan. Gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́hun, mímọ́ ni fún Un, ti sọ wí pé:  

“Àti pé nígbà tí wọ́n bá gun ọkọ̀ ojú-omi, wọn yóò pe 

Ọlọ́hun ní ẹni tí ń ṣe àfọ̀mọ́ ẹ̀sìn fún Un, ṣùgbọ́n 

nígbà tí Ó bá là wọ́n sórí ọ̀dàn tán, nígbà náà ni wọn 

yóò máa ṣẹbọ”.
51

   

Ṣùgbọ́n níbi Rubūbiyyah (ìfirinlẹ̀ pé Ọlọ́hun nìkan ṣoṣo ni Olùṣẹ̀dá, Olùdari, Olùsọni 

di alààyè, Olùpani, Olùpèsè fún àwọn ẹ̀dá àti Alágbára), wọ́n gbà pé ti Ọlọ́hun nìkan 

ṣoṣo ni í ṣe. Gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́hun, mímọ́ ni fún Un, ti sọ wí pé:  

“Àti pé tí o bá bi wọ́n léèrè pé: Tani ẹni tí ó da wọ́n, 

dájúdájú wọn yóò wí pé: Ọlọ́hun ni. Kílódé tí wọ́n fi 

wá ń ṣẹ́rí?”.
52

   

Ọlọ́hun, Ọba tí Ọlá Rẹ̀ ga, sọ wí pé: 

“Wí pé: Tani Ó ń pèsè fun yín láti sánmà àti ilẹ̀? 

Tàbí tani Ó ni ìgbọràn àti àwọn ìríran? Tàbí tani Ó 

ń yọ alààyè jáde látara òkú, tí Ó sì ń yọ òkú jáde 

látara alààyè? Tani Ó si ń ṣètò gbogbo nǹkan? Wọn 

yóò wí pé: Ọlọ́hun ni. Wí pé: Ṣé ẹ kò ní bẹ̀rù 

(Ọlọ́hun ni)?”.
53

  

Àwọn ’āyah (ẹsẹ Al-Qur’ān) tí ó pọ̀ ni ó wá lórí ìtumọ̀ yìí.  

Ṣùgbọ́n àwọn ọ̀ṣẹbọ ayé òde-òní, wọ́n tún fi ọ̀nà méjì lékún sí àwọn ọ̀ṣẹbọ àtijọ́. 

Àkọ́kọ́ ni: Ṣíṣe ẹbọ apákan wọn níbi Rubūbiyyah (ìfirinlẹ̀ pé Ọlọ́hun nìkan ṣoṣo ni 

Olùṣẹ̀dá, Olùdari, Olùsọni di alààyè, Olùpani, Olùpèsè fún àwọn ẹ̀dá àti Alágbára). 

Èkejì ni: Ṣíṣe ẹbọ wọn nígbà ìdẹ̀kùn àti ìgbà ìnira. Gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó bá ní àjọṣe pẹ̀lú 

wọn, tí ó gbé ìṣeṣí wọn yẹ̀wò,  tí ó sì rí ohun tí wọ́n ń ṣe níbi sàréè Al-Ḥusayn, Al-
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Badawī, àti ẹlòmíràn yàtọ̀ sí àwọn méjèèjì ní ìlú Miṣr yóò ti mọ èyí. Àti níbi sàréè Al-

‘Aydarūs ní ‘Adn, Al-Hādī ní Yaman, ibn ‘Arabī ní Shām, àti Ash-Shaykh ‘Abdul-

Qādir Al-Jīlānī ní ‘Irāq, àti àwọn sàréè tí ó gbajúmọ̀ mìíràn eléyìí tí ọ̀gọ̀ọ̀rọ̀ àwọn 

ènìyàn ti kọjá ààlà nípa rẹ̀, tí wọ́n sì ń ṣẹ́rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú ẹ̀tọ́ Ọlọ́hun, Ọba Abiyì tí Ó 

gbọngbán, sí i. Ẹni tí yóò kọ̀ fún wọn nípa èyí, tí yóò sì ṣàlàyé pàápàá ìmọ-Ọlọ́hun 

lọ́kan eléyìí tí Ọlọ́hun fi rán Ànábì Rẹ̀ Muḥammad -kí ìkẹ́ àti ọlà Ọlọ́hun máa bá a- àti 

àwọn Ìránṣẹ́ Ọlọ́hun -kí ìkẹ́ àti ọlà Ọlọ́hun máa bá wọn- tí wọ́n wá síwájú rẹ̀ kéré jọjọ. 

Nítorí náà dájúdájú ti Ọlọ́hun ni àwa í ṣe, àti pé dájúdájú ọ̀dọ̀ Rẹ̀ ni àwa yóò padà sí. 

A sì ń tọrọ ní ọ̀dọ̀ Rẹ̀, mímọ́ ni fún Un, kí Ó dá wọn padà síbi ìmọ̀nà wọn, kí Ó sì jẹ́ kí 

àwọn olùpèpè lọ síbi ìmọ̀nà pọ̀ láàrin wọn, kí Ó sì fi àwọn adarí àwọn Mùsùlùmí àti 

àwọn onímímọ̀ wọn ṣe kòǹgẹ́ láti gbógun ti ẹbọ yìí, àti láti fi òpin sí i àti àwọn okùnfà 

rẹ̀. Dájúdájú Òun ni Olùgbọ́rọ̀, Ẹni tí Ó súnmọ́. 

 Nínú àwọn àdìsọ́kàn tí ó tako àdìsọ́kàn tí ó ní àlááfíà nípa àwọn Orúkọ Ọlọ́hun àti 

Ìròyìn Rẹ̀ ni àdìsọ́kàn àwọn oní àdádásálẹ̀; nínú àwọn Jahmiyyah, Mu‘tazilah àti ẹni tí 

ó bá tọ ìlànà wọn níbi títako àwọn Ìròyìn Ọlọ́hun, Ọba Abiyì tí Ó gbọngbán. Àti níbi 

títako pé Ọlọ́hun, mímọ́ ni fún Un, ní ìròyìn pípé. Tí ó sì ròyìn Rẹ̀, Ọba Abiyì tí Ó 

gbọngbán, pẹ̀lú ìròyìn àwọn ohun tí kò sí, àwọn nǹkan bọrọgidi àti àwọn ohun tí kò le 

ṣeéṣe. Ọlọ́hun ga kúrò níbi ohun tí wọ́n ń sọ ní gíga tí ó tóbi. Nínú ohun tí ó tún wọnú 

rẹ̀ ni ẹni tí ó bá tako apákan àwọn ìròyìn Ọlọ́hun, tí ó sì fi apákan rinlẹ̀ bíi àwọn 

’Ashā‘irah. Dájúdájú ó ṣe ọ̀ranyàn lórí wọn, níbi àwọn ìròyìn Ọlọ́hun tí wọ́n fi rinlẹ̀, 

irú ohun tí wọ́n sá fún níbi àwọn ìròyìn Ọlọ́hun tí wọ́n ṣe àtakò rẹ̀, tí wọ́n sì yí ìtumọ̀ 

àwọn ẹ̀rí rẹ̀ padà. Nítorí náà wọ́n yapa àwọn ẹ̀rí tí Ọlọ́hun sọ̀kalẹ̀ àti àwọn ẹ̀rí tí ó bá 

làákàyè mu. Wọ́n sí tẹsẹ̀-bọsẹ̀ níbi èyí, ní ìtẹsẹ̀-bọsẹ̀ tí ó fi ojú hàn. 

Ṣúgbọ́n àwọn ’Ahlus-Sunnah wal-Jamā‘ah, dájúdájú wọ́n fi rinlẹ̀ fún Ọlọ́hun, mímọ́ 

ni fún Un, ohun tí Ó fi rinlẹ̀ fún ara Rẹ̀, tàbí Ìránṣẹ́ Rẹ̀ -kí ìkẹ́ àti ọlà Ọlọ́hun máa bá a- 

fi rinlẹ̀ fún Un, nínú àwọn Orúkọ Ọlọ́hun àti Ìròyìn Rẹ̀ ní ọ̀nà tí ó bá pípé Ọlọ́hun mu. 

Wọ́n sì fọ̀ Ọ́ mọ́ kúrò níbi jíjọ àwọn ẹ̀dá Rẹ̀, ní fìfọ̀mọ́ tí ó mọ́ kúrò níbi àbààwọ́n 

àtakò. Nítorí náà wọ́n lo gbogbo ẹ̀rí pátá, wọ́n kò yí ìtumọ̀ rẹ̀ padà, wọ́n kò takò ó, 

wọ́n sì là níbi ìtẹsẹ̀-bọsẹ̀ eléyìí tí àwọn tí ó yàtọ̀ sí wọn kó sí nínú, gẹ́gẹ́ bí àlàyé rẹ̀ ti 

síwájú. Eléyìí ni ọ̀nà ọ̀là àti orí rere ní ayé àti ní ọ̀run. Ohun náà ni ọ̀nà tí ó tọ́, èyí tí 

àwọn asiwájú rere nínú ìjọ ẹ̀sìn Islām yìí àti àwọn onímímọ̀ ẹ̀sìn tọ̀. Àwọn ẹni ìkẹyìn 

wọn (àwọn Mùsùlùmí) kò sì le dára àyàfi pẹ̀lú ohun tí àwọn ẹni àkọ́kọ́ wọn fi di ẹni 

dáradára. Ohun náà sì ni Tírà Ọlọ́hun àti ìlànà Ànábì àti pípa ohun tí ó bá yapa méjèèjì 

tì. 
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Ọwọ́ Ọlọ́hun Allāh ni kòǹgẹ́ wà. Àti pé Òun, mímọ́ ni fún Un, ti tó fún wa, Ó sì dára 

jùlọ ní Ẹni tí Ó ṣe gbára lé. Kò sí ọgbọ́n, kò sì sí agbára, àyàfi pẹ̀lú Rẹ̀. Kí ìkẹ́ àti ọlà 

Ọlọ́hun máa bá ẹrúsìn Rẹ̀ àti Ìránṣẹ́ Rẹ̀, Ànábì wa Muḥammad, àwọn ara ilé rẹ̀ àti 

àwọn sàábé rẹ̀.    


