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ইসলাম ও ঈমানের পার্থক্য 

   

প্রশ্ন: সূরা আয-যাকরয়ানে আল্লাহ ো‘আলা বনলে: 
ۡخرَۡجَنا﴿

َ
ِنَ  َبۡيت   َغۡيَ  فِيَها وََجۡدنَا َفَما ٣٥ ٱلُۡمۡؤِمنِيَ  ِمنَ  فِيَها ََكنَ  َمن فَأ  [  ٥٣  ،٥٣: اذلاريات] ﴾ ٣٦ ٱلُۡمۡسلِِميَ  م 

“অেঃপর সসখানে যারা মুকমে কিল, আমরা োনদরনক্ সবর ক্নর কেনয় আসলাম, েনব এক্কি বাকি বযেীে সসখানে 

ক্াউনক্ আমরা মুসকলম পাই কে”। [সূরা আয-যাকরয়াে, আয়াে: ৩৫-৩৬]  

এ আয়ানে মুকমে ও মুসকলম দু’কি শব্দ আল্লাহ বযবহার ক্নরনিে, আকম মুকমে ও মুসকলম ের্া ইসলাম ও ঈমানের 

পার্থক্য িােনে চাই এবং িােনে চাই সক্ সেষ্ঠের? 

উত্তর: আল-হামদুকলল্লাহ। 

আনলমগণ ঈমাে ও ইসলানমর পার্থক্য কেণথনয় আক্ীদার কক্োবসমূনহ দীর্থ আনলাচো ক্নরনিে, যার সারাংশ: যখে 

ইসলাম কক্ংবা ঈমাে পৃর্ক্ উনল্লখ ক্রা হয়, েখে অর্থ পুনরা দীে ইসলাম, ঈমাে ও ইসলানমর অনর্থ সক্ানো 

পার্থক্য র্ানক্ ো, যখে উভয় এক্সনে উনল্লখ ক্রা হয়, েখে ঈমাে অর্থ হয় অভযন্তরীণ আমল, সযমে আল্লাহর 

প্রকে ঈমাে, আল্লাহর মহব্বে, ভয়, আশা ও োর প্রকে এক্কেষ্ঠো। আর ইসলাম অর্থ হয় বাকহযক্ আমল, 

অভযন্তরীণ ঈমাে র্াক্ বা ো-র্াক্, সযমে দুবথল মুসকলম বা মুোকিনক্র আমল। মুোকিনক্র মানে বাকহযক্ আমল 

ইসলাম র্ানক্; কক্ন্তু অভযন্তরীণ আমল ঈমাে র্ানক্ ো। 

শাইখুল ইসলাম ইবে োইকময়যাহ রহ. বনলে: “ঈমাে ক্খনো ইসলাম ও সেক্ আমল সর্নক্ পৃর্ক্ উনল্লখ ক্রা হয়, 

ক্খনো এক্ত্র উনল্লখ ক্রা হয়, সযমে হাদীনস কিবরীনল এনসনি: )ما اإلسالم ... وما اإليمان( ইসলাম ক্ী, ঈমাে ক্ী? 

অেুরূপ আল্লাহ ো‘আলা বনলে: 
 [  ٥٣:  االحزاب] ﴾ ٣٥ َوٱلُۡمۡؤِمَنَِٰت  َوٱلُۡمۡؤِمنِيَ  َوٱلُۡمۡسلَِمَِٰت  ٱلُۡمۡسلِِميَ  إِن   ﴿

“কেশ্চয় মুসকলম পুরুষ ও োরী, মুকমে পুরুষ ও োরী”। [সূরা আল-আহযাব, আয়াে: ৩৫]  

কেকে অেযত্র বনলে: 
ۡعَراُب  قَالَِت  ﴿

َ
ۡسلَۡمَنا قُولُٓوا   َوَلَِٰكن تُۡؤِمُنوا   ل مۡ  قُل َءاَمن ا   ٱۡۡل

َ
ا أ يَمَٰنُ  يَۡدُخلِ  َولَم   [  ٤١: احلجرات] ﴾ ١٤ قُلُوبُِكۡم   ِف  ٱۡۡلِ

“সবদুঈেরা বলল, ‘আমরা ঈমাে আেলাম’। আপকে বলুে, ‘সোমরা ঈমাে আে কে’; বরং সোমরা বল, ‘আমরা 

আত্মসমপথণ ক্রলাম’। আর এখে পযথন্ত সোমানদর অন্তনর ঈমাে প্রনবশ ক্নর কে” [ সূরা আল-হুিুরাে, আয়াে: 

১৪]  

অেযত্র কেকে বনলে: 
ۡخرَۡجَنا ﴿

َ
ِنَ  َبۡيت   َغۡيَ  فِيَها وََجۡدنَا َفَما ٣٥ ٱلُۡمۡؤِمنِيَ  ِمنَ  فِيَها ََكنَ  َمن فَأ  [  ٥٣  ،٥٣: اذلاريات] ﴾ ٣٦ ٱلُۡمۡسلِِميَ  م 

“অেঃপর সসখানে যারা মুকমে কিল, আমরা োনদরনক্ সবর ক্নর কেনয় আসলাম, েনব আমরা সসখানে এক্কি বাকি 

বযেীে ক্াউনক্ মুসকলম পাই কে”। [সূরা আয-যাকরয়াে, আয়াে: ৩৫-৩৬] 

ঈমানের সানর্ যখে আল্লাহ ইসলাম উনল্লখ ক্নরনিে, েখে ইসলাম অর্থ বাকহযক্ আমল, সযমে শাহাদানের 

ক্াকলমার সাক্ষ্য, সালাে, যাক্াে, কসয়াম ও হি। আর ঈমাে অর্থ অভযন্তরীণ কবষয়, সযমে আল্লাহর প্রকে ঈমাে, 
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মালানয়ক্া, কক্োবসমূহ, রাসূলগণ ও পরক্াল কদবনসর ওপর ঈমাে। আবার যখে ইসলাম সর্নক্ ঈমাে পৃর্ক্ 

উনল্লখ ক্রা হয়, েখে ঈমাে ইসলাম ও আমলনক্ অন্তভুথক্ত ক্নর। সযমে, ঈমানের শাখা-প্রশাখার হাদীনস এনসনি, 
ْدنَاَها»

َ
، َوأ ُ فَْضلَُها قَْوُل: اَل إََِلَ إاِلا اَّللا

َ
ْو، بِْضٌع وَِستُّوَن ُشْعبًَة، فَأ

َ
َذى َعِن  اإِليَماُن بِْضٌع وََسبُْعوَن أ

َ
ِريِق، َواحْلَيَاُء ُشْعبٌَة ِمَن إَِماَطُة األ الطا

 «اإِليَمانِ 

“ঈমানের সত্তর উর্ধ্থ অর্বা ষাি উর্ধ্থ শাখা রনয়নি, সবনচনয় উত্তম শাখা ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’, সবনচনয় কেম্নস্তনরর 

শাখা রাস্তা সর্নক্ ক্ষ্টদায়ক্ বস্তু হিানো এবং লজ্জাও ঈমানের শাখা”।1  

অেুরূপ সযসব হাদীনস সেক্ আমলনক্ ঈমানের অংশ সাবযস্ত ক্রা হনয়নি, সসখানে ঈমাে অর্থ ইসলাম ও ঈমাে 

উভয়, অর্থাৎ পুনরা দীনে ইসলাম”।2 

শাইখ মুহাম্মাদ ইবে সানলহ ইবে উসাইমীে রহ. বনলে: “যখে ইসলাম ও ঈমাে সযৌর্ভানব উনল্লখ ক্রা হয়, েখে 

ইসলাম অর্থ হয় বাকহযক্ আমল এবং ঈমাে অর্থ হয় অভযন্তরীণ আেুগেয। বাকহযক্ আমল সযমে মুনখর ক্র্া ও 

অে-প্রেযনের আমল, যা পূণথ মুকমে ও দুবথল মুকমে উভয় সেকণ সর্নক্ প্রক্াশ পায়। সযমে, আল্লাহ ো‘আলা বনলে: 
ۡعَراُب  قَالَِت  ﴿

َ
ۡسلَۡمَنا قُولُٓوا   َوَلَِٰكن تُۡؤِمُنوا   ل مۡ  قُل َءاَمن ا   ٱۡۡل

َ
ا أ يَمَٰنُ  يَۡدُخلِ  َولَم   [  ٤١: احلجرات] ﴾ ١٤ قُلُوبُِكۡم   ِف  ٱۡۡلِ

“সবদুঈেরা বলল, ‘আমরা ঈমাে আেলাম’। আপকে বলুে, ‘সোমরা ঈমাে আে কে’; বরং সোমরা বল, ‘আমরা 

আত্মসমপথণ ক্রলাম’। আর এখে পযথন্ত সোমানদর অন্তনর ঈমাে প্রনবশ ক্নর কে”। [সূরা আল-হুিুরাে, আয়াে: 

১৪]  

এ ইসলাম মুোকিক্ সর্নক্ও প্রক্াশ পায়, েনব সস বাকহযক্ভানব মুসকলম, যকদও অভযন্তরীণভানব ক্াকির। 

অভযন্তরীণ আেুগেয সযমে অন্তনরর কবশ্বাস ও োর আমল, যা এক্মাত্র মুকমে সর্নক্ই প্রক্াশ পায়, আল্লাহ ো‘আলা 

বনলে: 
ِينَ  ٱلُۡمۡؤِمُنونَ  إِن َما ﴿ ُ  ُذكِرَ  إَِذا ٱَّل  َُٰتُهۥ َعلَۡيِهمۡ  تُلَِيۡت  ِإَوَذا قُلُوُبُهمۡ  وَِجلَۡت  ٱّلل  َٰ  إِيَمَٰٗنا َزاَدۡتُهمۡ  َءاَي ُونَ  َرب ِِهمۡ  َوََعَ ِينَ  ٢ َيَتَوَّك   يُقِيُمونَ  ٱَّل 

ةَ  لَوَٰ ا ٱلص  َلَٰٓئَِك  ٣ يُنفُِقونَ  َرزَۡقَنَُٰهمۡ  َوِمم  و 
ُ
ا   ٱلُۡمۡؤِمُنونَ  ُهمُ  أ  [  ١  ،٢: االنفال] ﴾ ٤ َحق ٗ

“মুকমে সো োরা, যানদর অন্তরসমূহ সক্েঁনপ উনে যখে আল্লাহনক্ স্মরণ ক্রা হয়। আর যখে োনদর ওপর োেঁর 

আয়ােসমূহ পাে ক্রা হয় েখে ো োনদর ঈমাে বৃকি ক্নর এবং যারা োনদর রনবর ওপরই ভরসা ক্নর। যারা 

সালাে ক্ানয়ম ক্নর এবং আকম োনদরনক্ সয করয্ক্ কদনয়কি, ো হনে বযয় ক্নর। োরাই প্রকৃ্ে মুকমে”। [সূরা 

আল-আেিাল, আয়াে: ২-৪] এ কহনসনব ঈমানের মযথাদা উেঁচু, ক্ারণ প্রনেযক্ মুকমে মুসকলম, কক্ন্তু প্রনেযক্ মুসকলম 

মুকমে েয়”।3 

এ অনর্থই প্রনশ্ন উকল্লকখে আয়ানে লূে আলাইকহস সালানমর পকরবারনক্ এক্বার মুকমে ও কিেীয়বার মুসকলম বলা 

হনয়নি। এনে ইসলাম অর্থ বাকহযক্ ইসলাম, ঈমাে অর্থ অভযন্তরীণ ঈমাে। আল্লাহ ো‘আলা লূে আলাইকহস 

সালানমর পকরবারভুক্ত সবাইনক্ মুসকলম বনলনিে, যার শাকমল োর স্ত্রীও, সস ইসলাম যাকহর ক্নর অভযন্তরীণভানব 

কু্িুকর সগাপে ক্নর কিল, োই আল্লাহ যখে োিােপ্রাপ্তনদর সনবাধে ক্নরনিে, েখে মুকমে বনলনিে: 
ۡخرَۡجَنا ﴿

َ
ِنَ  َبۡيت   َغۡيَ  فِيَها وََجۡدنَا َفَما ٣٥ ٱلُۡمۡؤِمنِيَ  ِمنَ  فِيَها ََكنَ  َمن فَأ  [  ٥٣  ،٥٣: اذلاريات] ﴾ ٣٦ ٱلُۡمۡسلِِميَ  م 

                                                           
1 সহীহ মুসকলম, হাদীস েং ৩৭ 
2 মািমুউল িনোয়া: ৭/১৩-১৫, সংকক্ষ্প্ত। 
3 মািমু‘ িনোয়া ও রাসানয়ল কল ইবে উসাইমীে: ৪/৯২ 
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“অেঃপর সসখানে যারা মুকমে কিল, আমরা োনদরনক্ সবর ক্নর কেনয় আসলাম, েনব আমরা সসখানে এক্কি বাকি 

বযেীে ক্াউনক্ মুসকলম পাই কে”। [সূরা আয-যাকরয়াে, আয়াে: ৩৫-৩৬] 

শাইখুল ইসলাম ইবে োইকময়যাহ রহ. বনলে: “লূনের স্ত্রী কিল মুোকিক্, কু্িুকর সগাপে ক্রে, েনব  স্বামীর সানর্ 

বাকহযক্ভানব মুসকলম কিল, োই োর ক্ওনমর সানর্ োনক্ও শাকস্ত সদওয়া হনয়নি। অেুরূপ েবী সাল্লাল্লাহু আলাইকহ 

ওয়াসাল্লানমর সানর্ যারা বাকহযক্ভানব মুসকলম কিল; কক্ন্তু অন্তনর কু্িুকর লালে ক্নরনি োনদর অবস্থাও েথর্বচ”।4 

কেকে আনরা বনলে: “এখানে আনরক্কি েীকে রনয়নি সয, কু্রআে ও সুন্নাহয় ক্েক্ ক্ওমনক্ মুসকলম বলা হনয়নি; 

কক্ন্তু মুকমে বলা হয় কে। সযমে, আল্লাহ ো‘আলা বনলে: 
ۡعَراُب  قَالَِت  ﴿

َ
ۡسلَۡمَنا قُولُٓوا   َوَلَِٰكن تُۡؤِمُنوا   ل مۡ  قُل َءاَمن ا   ٱۡۡل

َ
ا أ يَمَٰنُ  يَۡدُخلِ  َولَم   [  ٤١: احلجرات] ﴾ ١٤ قُلُوبُِكۡم   ِف  ٱۡۡلِ

“সবদুঈেরা বলল, ‘আমরা ঈমাে আেলাম’। আপকে বলুে, ‘সোমরা ঈমাে আে কে’; বরং সোমরা বল, ‘আমরা 

আত্মসমপথণ ক্রলাম’। আর এখে পযথন্ত সোমানদর অন্তনর ঈমাে প্রনবশ ক্নর কে”। [সূরা আল-হুিুরাে, আয়াে: 

১৪]  

পক্ষ্ান্তনর কেকে লূে আলাইকহস সালানমর র্িোয় বনলে: 
ۡخرَۡجَنا ﴿

َ
ِنَ  َبۡيت   َغۡيَ  فِيَها وََجۡدنَا َفَما ٣٥ ٱلُۡمۡؤِمنِيَ  ِمنَ  فِيَها ََكنَ  َمن فَأ  [  ٥٣  ،٥٣: اذلاريات] ﴾ ٣٦ ٱلُۡمۡسلِِميَ  م 

“অেঃপর সসখানে যারা মুকমে কিল, আমরা োনদরনক্ সবর ক্নর কেনয় আসলাম, েনব আমরা সসখানে এক্কি বাকি 

বযেীে ক্াউনক্ মুসকলম পাই কে”। [সূরা আয-যাকরয়াে, আয়াে: ৩৫-৩৬] 

ক্েক্ সলাক্ মনে ক্নর এ আয়ানের দাকব হনে ঈমাে ও ইসলানমর অর্থ এক্, োই োরা সূরা হুিুরাে ও সূরা 

যাকরয়ানের আয়ােিনয় ববপরীেয সাবযস্ত ক্নর, বস্তুে এনে সক্ানো ববপরীত্ব সেই; বরং এ আয়াে পূনবথর আয়ানের 

সানর্ সামঞ্জসযশীল। ক্ারণ, আল্লাহ সংবাদ কদনেে সয, কেকে মুকমেনদর সবর ক্নরনিে, েনব সসখানে কেকে এক্কি 

র্রই মুসকলম সপনয়নিে। লূে আলাইকহস সালানমর স্ত্রী যকদও োর পকরবারভুক্ত কিল; কক্ন্তু োিাে প্রাপ্তনদর 

অন্তভুথক্ত কিল ো। সস কিল পশ্চানে অবস্থােক্ারী র্ধ্ংসপ্রাপ্তনদর অন্তভুথক্ত, েনব বাকহযক্ভানব োর স্বামীর দীনের 

ওপর কিল, অভযন্তরীণভানব কিল োর ক্ওনমর সানর্ ও োনদর দীনের ওপর। সস লূে আলাইকহস সালানমর 

সমহমানের ক্র্া োর ক্ওনমর কেক্ি প্রক্াশ ক্নর স্বামীর সানর্ কখয়ােে ক্নরনি। সযমে, আল্লাহ ো‘আলা বনলে: 
ُ  ََضََب  ﴿ ِينَ  َمَثٗل  ٱّلل  َت  َكَفُروا   ل َِّل 

َ
َت  نُوح   ٱۡمَرأ

َ
 [  ٤١: اتلحريم] ﴾ ١٠ فََخاَنَتاُهَما َصَٰلَِحۡيِ  ِعَبادِنَا ِمنۡ  َعۡبَديۡنِ  ََتَۡت  ََكَنَتا لُوط    َوٱۡمَرأ

“যারা কু্িুকর ক্নর োনদর িেয আল্লাহ েূনহর স্ত্রীর ও লূনের স্ত্রীর উদাহরণ সপশ ক্নরে। োরা আমার বান্দানদর 

মনধয দু’িে সৎ বান্দার অধীনে কিল; কক্ন্তু োরা উভনয় োনদর সানর্ কবশ্বাসর্ােক্ো ক্নরকিল”। [সূরা আে-

োহরীম, আয়াে: ১০]  

োর কখয়ােে কিল দীেদাকরনে, কবিাোয় েয় (অেয পর-পুরুনষর শযযাশায়ী হওয়ার মাধযনম েয়), উনেশয হনে োর 

স্ত্রী মুকমে কিল ো, িনল োিাে পায় কে ও আল্লাহর কেনম্নর বাণীর 
ۡخرَۡجَنا ﴿

َ
 [  ٥٣: اذلاريات] ﴾ ٣٥ ٱلُۡمۡؤِمنِيَ  ِمنَ  فِيَها ََكنَ  َمن فَأ

েনব সস মুসকলমনদর অন্তভুথক্ত কিল ও লূনের পকরবানরর এক্িে সদসয কিল, োই আল্লাহ ো‘আলা বনলনিে: 
ِنَ  َبۡيت   َغۡيَ  فِيَها وََجۡدنَا َفَما ﴿  [  ٥٣:  اذلاريات] ﴾ ٣٦ ٱلُۡمۡسلِِميَ  م 
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এনেই কু্রআেুল ক্ারীনমর কহক্মে স্পষ্ট হয়, পকরবার সর্নক্ সবর ক্রার িেয মুকমে বলা হনয়নি, আর োনক্ 

অন্তভুথক্ত ক্নর মুসকলম বলা হনয়নি।5  

ইবে উসাইমীে রহ. বনলে: “আল্লাহ ো‘আলা লূে আলাইকহস সালানমর র্িোয় বনলে: 
ۡخرَۡجَنا ﴿

َ
ِنَ  َبۡيت   َغۡيَ  فِيَها وََجۡدنَا َفَما ٣٥ ٱلُۡمۡؤِمنِيَ  ِمنَ  فِيَها ََكنَ  َمن فَأ  [  ٥٣  ،٥٣: اذلاريات] ﴾ ٣٦ ٱلُۡمۡسلِِميَ  م 

কেকে এখানে মুকমে ও মুসকলনমর মানে পার্থক্য ক্নরনিে। ক্ারণ, িেপনদ সয র্রকি কিল বাকহযক্ভানব মুসকলম 

কিল। ক্ারণ, োনে লূনের স্ত্রীও কিল, সয কু্িুকর ক্নর োর সানর্ কখয়ােে ক্নর, েনব যানদরনক্ কেকে সবর 

ক্নরনিে ও যারা মুকক্ত সপনয়নি, োরা প্রকৃ্েপনক্ষ্ মুকমেনদর অন্তভুথক্ত কিল, যানদর অন্তনর ঈমাে প্রনবশ 

ক্নরকিল”।6  

আল্লাহ ভানলা িানেে। 
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