
 فرض عین

 والصلوۃ والسالم علی رسول ہللا الحمدہلل

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیاِن شرع متِین اس مسئلہ کے بارے میں  االستفتاء: 

 ہ فرض عین کیا ہے اور کون کونسی چیزیں فرض عین کے تحت آتی ہیں۔ک

 انگلینڈ-بالل لیسٹرسائل:

 بسم ہللا الرحمن الرحیم

 الَملِِک الَوھاب اللھم ھدایۃَ الَحق والصوابالجواب بَِعوِن 

فرض عین ایک شرعی اصطالح ہے اور فرض عین وہ ہے جس کا ادا کرنا ہر عاقل 

و ہللا عزوجل ک۔اس کی بہت سی مثالیں ہیں جیسا کہ و بالغ مسلمان پر ضروری ہے 

النا  نتعالٰی علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر ایماہللا حضوِر اقدس صلی اایک ماننا اور

تعالٰی کی طرف سے الئے ہیں، صدق دل سے اس کو سچا ماننا ہللا اور جو کچھ آپ ا

ہے  آپ کی اطاعت اور آپ کے احکام کے آگے سر تسلیم '' "فرض عینہر ہر امتی پر 

عزوجل اور اس کے رسول ہللا مسلمان پر ا ہے۔'' "فرض عینخم کر دینا ہر امتی پر 

 ۔ہے''"فرض عینحبت صلی ہللا تعالٰی علیہ وآلہ وسلم کی م

ہے کہ ایک دن یہ زمین '' "فرض عینپر ایمان النا  قیامتہر مسلمان کے لئے     

 آسمان بلکہ کل عالم اور سارا جہان فنا ہو جائے گا۔ اسی دن کا نام ''قیامت'' ہے۔
 (۱۸۰)المعتقد المنتقدمع المعتمد المستند،من اقر بالجنۃ والناروالحشرلکن اولھا۔۔۔الخ،ص

ضروریاِت دین یعنی فرائض وواجبات کا علم حاصل کرنا توہر عاقل و بالغ مسلمان 

 ۔'' ہے"فرض عینمردو عورت پر 

 وفتاوی رضویہ[ 56]بہشت کی کنجیاں

'' "فرض عین'' اتنی تجوید )سیکھنا(کہ ہر حرف دوسرے حرف سے صحیح ممتاز ہو 

           ۔  ہے

 فاؤنڈیشن الہور (مطبوعہ رضا ۲۵۳ص  ۳)فتاٰوی رضویہ ج 

 ۔ہے''"فرض عینایک آیت کا حفظ کرنا ہر مسلمان مکلّف پر 

 [545ص 3حصہ]بہار شریعت 

 ہے'' "فرض عینجمعہ پانچ نمازیں اور

 [762ص 4]بہار شریعت حصہ 

ہے اس کی فرضیت کا انکار کرنے واال ''"فرض عیننماز کی طرح روزہ بھی     

 [347۔]جنتی زیور ص کافر

ہے یہاں تک کہ عورت اور ''"فرض عین جہاد کر آئیں تو اس وقت اگر کفار ہجوم

 غالم پر بھی فرض ہے



 [427ص 9]بہار شریعت حصہ 

شہادت فرِض کفایہ ہے بعض نے کر لیا تو باقی لوگوں سے ساقط اور دو ہی شخص 

ہے۔ خواہ تحمل ہو یا ادا یعنی گواہ بنانے کے لیے بالئے گئے یا ''"فرض عینہوں تو 

 ۔ے کے لیے دونوں صورتوں میں جانا ضروری ہےگواہی دین

 [931ص  12 ]بہار شریعت حصہ

 اس کے عالوہ اور بہت کچھ ہے ۔جسے ایک ہی تحریر میں ضبط کرنا مشکل ہے۔

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            وہللا تعالی اعلم ورسولہ اعلم صلی ہللا علیہ وآلہ وسلم

 محمد قاسم ضیاء قادری ابو الحسن کتبہ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



WHAT IS FARD ‘AYN? 

 الحمدہلل والصلوۃ والسالم علی رسول ہللا
Question: 

What do the scholars of the Din and muftis of the Sacred Law state regarding 

the following issue: what is fard ‘ayn? What things are included in it? 

Questioner: Bilal from Leicester, UK 

Answer: 

 بسم ہللا الرحمن الرحیم
 ھدایَۃ الَحق والصوابالجواب ِبَعوِن الَملِکِ الَوھاب اللھم 

 
Fard ‘ayn is a shar’i (Islamic legal) terminology. It is that which is incumbent upon 

every sane and mature Muslim. There are many examples of this, like, believing 

that Allah هلالج لج is one, believing in the prophethood and messengership of Sayyiduna 

Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص,   and truly believing in whatever he ملسو هيلع هللا ىلص     has brought from Allah هلالج لج, 

is fard ‘ayn upon every Muslim. Following the Messenger of Allah ملسو هيلع هللا ىلص    and 

accepting his commandments is fard ‘ayn upon every Muslim. Loving Allah هلالج لج  and 

His Messenger ملسو هيلع هللا ىلص     is fard ‘ayn upon every Muslim. 

It is fard ‘ayn upon every Muslim to believe in the Qiyamah (Resurrection), that 

one day the earth and the sky, and in fact the entire Universe shall perish. This 

day is known as the Day of Qiyamah. (al-Mu’taqad al-Muntaqad ma’ al-Mu’tamad 

al-Mustanad, pg. 180) 

It is fard ‘ayn upon every sane and mature Muslim male and female to acquire 

knowledge of the necessities of the Din, i.e. fard (obligatory) and wajib 

(compulsory). (Bahisht ki Kunjiyan, pg. 56, Fatawa Ridawiyyah) 

It is fard ‘ayn to learn that amount of Tajwid (articulation) by which the 

pronunciation of every (Arabic) letter is distinguishable from that of every other 

letter. (Fatawa Ridawiyyah, vol. 3, pg. 253) 

It is fard ‘ayn upon every mukallaf (accountable Muslim) to memorise one verse of 

the Noble Qur’an. (Bahar-e Shari’at, part 3, pg. 545) 

The daily five prayers and the Friday prayer are fard ‘ayn. (Bahar-e Shari’at, part 

4, pg. 762) 

Fasting (during the month of Ramadan), like Salah, is fard ‘ayn. Denying its 

obligation is kufr (disbelief). (Jannati Zewar, pg. 347) 



If the disbelievers gather and attack (the Muslims), it is fard ‘ayn to perform jihad 

(religious struggle) to defend themselves and fight back, so much so that it is fard 

upon women and slaves too. (Bahar-e Shari’at, part 9, pg. 427) 

Bearing witness is a fard kifayah (collective obligation), i.e. if some people do it, 

others are relieved of its obligation. If only two people are present, then it is fard 

‘ayn upon them. It is necessary for them to participate either they be called for 

making witness or for giving testimony. (Bahar-e Shari’at, part 12, pg. 931) 

Apart from this, there are many things that are fard ‘ayn and it is very difficult to 

include everything in this answer. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            صلی ہللا علیہ وآلہ وسلم وہللا تعالی اعلم ورسولہ اعلم
 کتبہ ابو الحسن محمد قاسم ضیاء قادری

Answered by Mufti Qasim Zia al-Qadri  

Translated by the SeekersPath Team 

 

 

 


